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Jak co roku zabieram głos, aby w waż- 

nych zagadnieniach naszego życia przed wa- 

mi się wypowiedzieć. Nie spełnilibyśmy na- 

szego zadania, gdybyśmy, widząc braki ustro 

jowe Polski, nie czynilibyśmy wszystkiego, 

€o jest w naszej mocy, aby przekazać nastęy- 

nym pokoleniom państwo uporządkowane i 

postawione na właściwą drogę rozwojową. Z 

upoważnienia prezydjum Bloku Bezpartyjne- 

go pragnę poinformować was o podstawo- 

wych zasadach konstytucji, — 40 przeprowa- 

dzenia których przez ciała ustawodawcze bę- 

dziemy dążyli. p 

Aby istotę rzeczy zrozumieć, trzeba w 

pewnym skrócie syntetycźnym przypomnieć 

sobie, jak się rozwijały prawa podstawowe, 

według których w swojej wewnętrznej organi- 

zacji rządziły się państwa. 

Ze średniowiecza Europa wychodzi w po- 

staci szeregu państw, rządzonych przez mo- 

narchów, jako właściciele terytorjów  pan- 

stwowych i panów swoich poddanych. Mo- 

narcha taki — im bardziej był zachłanny 1 

udatniejsze prowadził wojny o powiększenie 

swych posiadłości, tem silniejsze po sobie po- 

zostawiał państwo. Stosunek jego do podda- 

nych, układał się z jednej strony w zależno- 

ści od cech charakteru jego jako władcy, z 

drugiej zaś od stopnia uległości poddanych. 

Przez długie wieki odbywa się walka 0 

wyzwolenie człowieka ze stanu poddaństwa 

w stosunku do monarchy. W Anglji i Poi- 

sce najwcześniej dochodzi do uznania praw 

obywatelskich i powołania przedstawicioli 
ówczesnych społeczeństw do wyrażania woli 

zbiorowej, ograniczającej panującego. — Na 

przestrzeni kilku wieków rozwijają się, przy- 

bierając nowe formy, dwie ewolucje: jedna 

—" to stopniowe ograniczanie władzy monar- 

chy na rzecz możnowładców, później szlachty, 

a dalej parlamentów, opartych o powszechne 

prawo głosowania; druga — to kolejne pod- 

noszenie do udziałów w życiu politycznem no- 

wych warstw, przedtem ciemnych i bezwol- 

nych. W walce tej — i to bez względu na 

warunki, w jakich się ona odbywała, sprawą 

najważniejszą dla obywateli państwa, bylo 

zabezpieczenie uzyskanych uprawnień. Czy 

będą to pacta conventa, na jakie zaprzy- 

sięgał król polski, czy będą to w późniejszym 

rozwoju konstytucje, pojmowane jako prawa 

© większem zagwarantowaniu ich mocy, wsze- 

dzie tam wysuwa się jako zagadnienie obro- 
na obywatela, jego nietykalności, swobody 

słowa, zrzeszeń jako uprawnień politycznych. 

Przejawia się dalej prawo odmawiania monar 

sze rekruta, aby nie prowadził wojen o po- 

większenie swych posiadłości, odmawiania 

kredytów, aby nie wydawał na swoje potrze- 

by i zachcianki. 

Te gwarancje praw obywatelskich w 0- 

kresie walki z absolutyzmem monarchów, byży 

zagadnieniami najważniejszemi, Dokoła nich 

skupiało się całe zainteresowanie. One ura- 

biały stosunek obywateli do państwa. Oby- 

watel bronił swych uprawnień, a troska o pań 

stwo, jako całość spadała w dalszym ciąyu 

na monarchę, który źle, czy dobrze dbał o 

Państwo, jako o swój stan posiadania. 

Z biegiem czasu ten układ sił podlegał 

dalszym zmianom. Monarchowie albo zostali 
usunięci, albo też władza ich została ograni- 

czona do tego stopnia, że czynnego: wpływa 

na losy państwa nie mogli już wywierać. Rzą- 

dzenie państwami przechodzi do rąk parla- 

mentów. Składają się one z posłów wybra- 

nych przez obywateli dla bronienia ich praw 
i potrzeb. Poseł sądzi, że rolę swoją dobrze 
spełnia, jeżeli zabiega li tylko o potrzeby wy- 
borców. Obywatel w stosunku do państwa, 

jest jakby tylko kontrahentem, bronionym 
przez ustawę. Ten obronny stosunek obywate- 

la do państwa, który powstał na tle walki o- 

bywateli z państwem, pozostał i utrzymuje 

się, pomimo, że rola państwa uległa tak grun- 
townemu przeobrażeniu. Państwo nie jest już 
folwarkiem monarchy. Jest ono wspólnem do- 
brem wszystkich obywateli, dobrem nietylko 

„pokolenia żyjącego, lecz dobrem, które ma 
być przekazane pokoleniom następnym. Nie- 
tylko trzeba myśleć, aby w tym wspólnym 

domu wyciągać jak najwięcej dla swoich wy- 

borców, ale i o tem, aby dom ten był zasob- 

ny i mocny. 

Z tem zagadnieniem parlamentaryzm ra- 

dy sobie nie daje i wcale się o to nie $ro- 
szczy. Wybiera prezydenta, lecz tylko po 10, 

aby reprezentował państwo w ceremonjach 
narodowych, a nie chce zrozumieć, że na nim, 
na zwierzchniku państwa, na jego honorze i 

sumieniu spoczywa odpowiedzialność za losy 
Państwa, za jego gotowość obronną, za jego 

stanowisko wśród narodów świata. Pozycja li 
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tylko obronna obywatela w stosunku do pail- 

stwa do niczego innego doprowadzić nie mo- 

gła. Jakże często człowiek dzisiejszy przypo- 

mina niewolnika, który chce tylko użyć svo- 

body i bezkarności, ale do roli wolnego oby- 

watela we własnem państwie jeszcze nie do- 

rósł! Teorje i formułki myślenia, zrodzone 

w „okresie walki o absolutyzm monarchów, 

utrzymują się dotąd, pomimo, że przed wy- 

zwolonym obywatelem inne stają dziś zadania 

i inny musi być jego stosunek do życia zbio 

rowego. Te same formułki myślenia, te same 

doktryny stały się podstawą konstytucji, u- 

chwalonej przez pierwszy nasz sejm. Wzięto 

sobie wówczas w dodatku obcy wzór i 

zaaplikowano. Zapomniano o tem, że przesz- 

łość Polski odmienne tendencje dla roli oby- 

watela nam przekazała, że przed rozbiorami 

ówczesne społeczeństwo szlacheckie pojmowa- 

ło państwo jako  „rzeczpospolita', rzecz 

wspólną, jakby wspólne dobro. Oznaczało to 

coś więcej, niż zasady ustrojowe republikań- 

skie. W słowie „rzeczpospolita'* mieściło się 

pojęcie współwłasności ogółu obywateli — jak 
na owe czasy, rzecz prosta — tylko szlachty. 

Zapomniano, że słabością państwa bylo to, 

że w zbyt małym stopniu rozporządzało pra- 

wem przymusu, natomiast jego siłą był ów 

stosunek obywateli do Rzeczypospolitej jaxo 

do wspólnego dobra. Wszak często na prywa- 

tne poczynania jednostek spadał ciężar obro- 

ny granic państwa i na takich samych po- 

czynaniach opierała się walka o jego wskrze- 

szenie. Zapomniano, że twórcy Konstytucji 

Trzeciego Maja już orzekli, że „żaden ustrój 

najdoskonalszy, bez silnej władzy wykonaw- 

czej stać nie może. Doświadczenie nauczyło, 

że zaniedbanie tej części ustroju nieszczęścia- 

mi napełniło Polskę'*. 

W Polsce odrodzonej stworzono ustrój, 

nam 

Dwunasty Zjazd Legjonisfów 
WARSZAWA. PAT. — Od wczes- 

nego rana na pamiętne miejsce stracenia 

w Cytadeli warszawskiej, podążali liczni 

delegaci XII zjazdu legjonistów, oraz or- 

ganizacje społeczne w celu złożenia wień 

ców dla uczczenia pamięci bojowników © 

niepodległość z lat 1863 — 1909. 

Właściwie tegoroczne uroczystości 

zjazdowe rozpoczęły się uroczystem 

bożeństwem polowem, które w obecności 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, człoa 

ków rządu, posłów sejmowych i senato- 

rów, licznych delegacyj ze wszystkich 0- 

kręgów Związków Legjonistów i organi 

zacyj społecznych, celebrował w asysten 

cji czterech kapłanów ksiądz biskup dr. 

Gawlina. . 

O godz. 9.30 przybył Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej w towarzystwie premie 

ra jędrzejewicza, marszałka  Świtalskie- 

go, oraz członków swego domu wojsko- 

wiego i cywiłnego. Na stopnie wiodące 

na taras tortu Traugutta, wprowadził Pa- 

na Prezydenta prezes B.B.W.R. pos. Sła- 

wek w otoczeniu przedstawicieli Związ- 

ku Legjomistów. Przed zajęciem miejsca 

Pan Prezydent Mościcki przywitał się z 

ks. biskupem Gawliną, b. premjerem Pry 

storem + członkami rządu. Następnie roz 

poczęło się nabożeństwo. Na zakończenie 

modłów ks. biskup, Gawlina zaintonował 

„Boże coś Polskę*. Pieśń tę podchwy- 

ciły nieprzeliczone rzesze uczestników 
zjazdu, skupionych w okolicach krzyża 

Romualda Traugutta, na wzgórzach, ota- 

czających dawne forty Cytadeli. 

O godz. 11 rozpoczęła się uroczysta 

akademja zjazdowa, w której wzięli u- 
dział wszyscy uczestnicy zjazdu, oraz 1a 

której obecni byli Pan Prezydent Rzeczy- 

pospolitej Mościcki, premier  Jędrzeje- 

wicz, marszałek Świtalski, b. premier Pry 

stor, ministrowie Zawadzki, Pieracki, Hu- 

bicki, Butkiewicz, Kaliński prezes Najwyż 

szej Izby Kontroli Państwowej Krzemień 

ski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu 

Car, Polakiewicz i Bogucki, wicemini- 

strowie gen. Składkowski, Rożnowski, 

Piestrzyński, Doležal, Kasiūki, Schaetzel, 

Drzewiecki, prezes Jan Piłsudski, prezes 

Walery Sławek, prezes Górecki, prezes 

Gruber, prezes Starzyński, generalicja z 

gen. Kwaśniewskim, Wieczorkiewiczem i 

Głuchowskim na czele, posłowie 1 sena- 

па- 

w którym partje wiodły spór o rządy państ- 

wa, a uprzywilejowanymi stali się partyjni 

protegowani ku szkodzie ogółu obywateli, ku 

szkodzie samej zasady sprawiedliwości. Gdy 

przewrót majowy ten stan rzeczy obalił, opi- 

nja zażądała, by władzę dyktatorską objął 

Marszałek Piłsudski, on jednak po tej drodze 

nie poszedł, natomiast wskazał na  koniecz- 

ność wzmocnienia władzy Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej. Zostało to częściowo uskutecznione 

w poprawkach do konstytucji z 2 sierpnia 

1926 roku. Wytknął następnie zadanie drnu- 

gie, również podstawowe i ważne: wskazał 

na konieczność uzdrowienia środowiska dzia- 

łaczy politycznych i ich metody pracy — fął- 

szywe i deprawujące. 

Życie zbiorowe jest zbyt skomplikowane, 

aby jeden człowiek, nawet tej miary co Mar- 

szałek Piłsudski, mógł regulować wszystkie 

szczegóły. Potrzeba do tego większej ilości 

ludzi, potrzeba by ludzie, kierujący wielkim 

i różnorodnym mechanizmem życia zbioro- 

wego, wieloma jego przejawami, cżywieni by- 

li wspólną myślą przewodnią budowania do- 

bra zbiorowego, by twórczy wysiłek dawali, 

oraz by wspólne zamiary własnemi rękami 

umieli realizować. Na twórczości jednostek, 

na ich czynnym wysiłku opiera się wartość 

ich życia i dorobek zbiorowy. Można zapo- 

mocą aparatu państwowego wymusić po- 

słuch, lecz nie można wydobyć twórczości. 

Państwo musi regulować życie zbiorowe, mu- 

si jednak szukać harmonijnego współdziałania 

obywateli; ma okiełznywać swawolę i szkod- 

nictwo, nie powinno jednak zabijać swobod- 

nej twórczości. 2 

Należyte funkcjonowanie państwa i har- 

monję jego wewnętrzną trzeba się starać o- 

siągnąć przeż podniesienie roli Prezydenta 

Rzeczypospolitej z jednej strony, a z drugiej 

torowie. - ' 

Pierwszy na trybunę wstąpił prezes 

komitetu organizacyjnego XII zjazdu le- 

gjonistów p. Jan Piłsudski, który wygło- 

sił przemówienie, zagajające akademię, a 

następnie odczytał list odręczny Pana 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 ХИ ©- 

gólnego Zjazdu Legjonistów. 

Pikieliszki, 4 sierpnia 1933 r. 

Kochani przyjaciele. Na wasz zjazd w 
Warszawie nie mogąc przyjechać, piszę list. 
Kiedy teraz na brzegu pięknego, podwileńskiego 
jeziora siedzę i słucham cichego szmeru ła- 
godnie  pluszczącej fali wspominam dzieje 
swojej burzliwej, pełnej przygód przeszłości, 
powtarzam wtedy cudowne słowa poety: 

Bo kiedy grzebię w Ojczyzny popiołach, 
A potem ręce swe na serce kładnę, 

Wstają mi z grobów mary takie ładne, 
Takie przejrzyste, i młode, i świeże, 

Że po nich płakać nie umiałbym szczerze. 
A najczęściej po głowie snują te chwile 

grozy i uporu duszy, których my tak dużo i 
wiele mamy za sobą, chwiłe, gdy serca aż 
łamały się z bółu i zmęczenia, gdy czoła zro- 

szone były nietylko potem, a często i krwią. 
Ja nawoływać musiałem do trwania i wytrzyma- 
łości. Niechybnie należymy do okresu Ojczy- 
zny „w popiołach*. A więc są „ładne”, ta nasza 

praca i nasza wytrwałość i dztiwnym zbiegiem 
okoliczności, jednocześnie gdy chwile grozy 
przypominam, w modrych falach jeziora wi- 
dzę oczy, oczy te tak mi miłe, tak szczerze, 
kochane Oczy dziecka, pełne zachwytu i pełne 
ciekawości. A zawsze myślę, że tak żyć, jak ży- 

łem, warto było i warto było ten bół i zmięcze- 
nie przezwyciężać, jak przezwyciężałem, 

Ostatni przemawiał / wiceminister 

spraw wojskowych gen.  Stawoj-Sktad- 

kowski, który w zakończeniu przemówi:- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Lasžuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 

LIDA — ul. >uwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch*. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ -- uł. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOLPCE — Księegarnia T-wa „Ruch“ 

— garnia ]. R ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE - da Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja %. 

SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte «ty. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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przez zespolenie obywatela z państwem. To 

też w pracy naszej nad reformą konstytucji 

zmierzamy do tego, by Prezydent Rzeczypo- 

spolitej był istotnym zwierzchnikiem, by 
mógł ponosić odpowiedzialność, którą histo- 
rja na nim składa, a jednocześnie, aby naród 
miał poczucie, że jest czynnikiem w państwie, 
który jego sprawy najwyższe i najpilniejsze 
w swojej ma pieczy. 

Według dzisiejszej naszej konstytucji, 
Prezydent Rzeczypospolitej jest tylko zwierz- 
chnikiem władzy wykonawczej, gdy inne wła- 
dze — wielogłowe i nieodpowiedzialne 
nieodpowiedzialny zamęt mają prawo wnosić. 
Według nas, władza winna być jedna i nie- 
podzielna i skupiać się musi w ręku Prezy- 
denta, a pod jego zwierzchnictwem pozosta- pragniemy w nowej konstytucji przyznać ro- 

tę specjalną ludziom, którzy w życie wnosić wać mają organa władzy, przeznaczone - do 
spełniania poszczególnych zadań. Regulowa- 
nie ich działalności i rozstrzyganie konilik- 
tów pomiędzy niemi należeć winno do Prezy- 
denta. 

Jeżeli chodzi o drugie zadanie — o wła- 
ściwy stosunek działacza, oraz obywatela do 
państwa, — to przedstawienie myślenia z 
roli biernej i obronnej na czynną i współ- 
działającą zapoczątkowane zostało na arenie 
politycznej z chwilą stworzenia Bezpartyjne- 
go Bloku Współpracy z Rządem. Obok obro- 
ny poszczególnych potrzeb, wysuwać się za- 
czyna zasada wspólnego działania ku osiąga- 

niu celów wspólnych. Potrzeba dokładania 

cegiełek do budowy naszego wspólnego domu. 
coraz szerzej zaczyna być rozumiana. Za dzia- 

łacza pożytecznego uchodzić zaczyna nie ten, 

kto w demagogicznych przemówieniach naj- 

więcej obiecuje, by się zaborcom podobać, lecz 

ten, który się potrafi wylegitymować pracą 

па rzecz dobra zbiorowego: | 

Na zjeździe naszym w Radomiu w roku 

nia odczytał tekst odpowiedzi Zjazdu Le- 

gjonistów na list Marszałka Piłsudskiego. 

„Obywatelu Komendancie. Twoi wier 

ni Żołnierze, zgromadzeni na XII Ogól- 

nym Zjeździe Legjonistów / na miejscu 

stracenia Romualda Traugutta, przesyła- 

ją Ci, Zwycięzki Wodzu, ślubowanie 

trwałej i ofiarnej służby dla Polski. Świa 
domi, że siła zbrojna będzie decydowała 

o mocarstwowem stanowisku państwa, 

zorganizowaliśmy zjazd nasz pod  ha- 

słem: „Polskę obronimy karabinem, a 

nie rezolucjami uchwalanemi na wie- 

cach*. Wierzymy, że w ten sposób speł- 

niamy najlepiej wolę i realizujemy nau- 

ki Komendanta. Niechaj nad brzegi pięk- 

nego podwileńskiego jeziora dojdzie nasz 

okrzyk: „Komendant Józef Piłsudski niech 

żyje”. 

Rozległy się długotrwałe oklaski i 

gromkie okrzyki: „Niech żyje!” 

Po zakończeniu akademji pod kizy- 

żem Traugutta, Pan Prezydent Mościc- 

ki wraz z członkami rządu odjechał na 

plac Zamkowy. Uczestnicy zjazdu w licz- 

bie'przeszło 20 tys. ustawili się tymcza- 

sem do defilady, która rozpoczęła się © 

godz. 12.45, defiladę przyjął Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej u stóp kolumny 

Zygmunta na placu Zamkowym. Wraz z 

Panem Prezydentem na podjum stanęli: 

prezes Rady Ministrów Janusz Jędrzejc- 

wicz i wiceminister spraw wojskowych 

Sławoj-Składkowski. 

  Jezioro w Pikieliszkach 
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co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
S i i li НСЕ 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

przyszłego ustroju Państwa Polskiego 
Przemówienie pułkownika Walerego Sławka na XII Zjezdzie Legjonistów 

1930, mówiłem o znaczeniu elity, rekrutującei ro wówczas, gdy nie dla osobistych korzysci 

się ze wszystkich warstw narodu. — Na zjeź- będzie ona przyznana. Potrzeba też, aby 

dzie następnym w Tarnowie dawałem przy- droga do niej przed każdym stała otworem, 

kład, jak tworząc kasę oficerską Pierwszej aby opinja publiczna, sumienie ogółu, miało 

Brygady, myśmy rozumieli obowiązek brania możność wypowiadania swych uwag i za- 

na siebie wszystkich ciężarów, których służ- strzeżeń. 

ba nasza wymagała. W roku 1932, na zjeź- Aby to zagadnienie rozwiązać, wystąpi- 

dzie w Gdyni, mówiłem o znaczeniu honoru i my z zagadnieniem utworzenia „kadry oby- 

zespolenia go z autorytetem i godnością pań- wątelskiej'*, czy „ludzi przodujących““, czy 

stwa. Nie mówiłem tego wszystkiego na wiatr „zasłużonych'* i przyznania im, tylko m 

jako szumnych frazesów, pozbawionych real- prawa wybierania senatorów w liczbie 2/3 
nej treści. Wszystkie te elementy muszą się składu senatu, zachowując 1/3 miejsc dla se- 
znaleźć jako naczelne zasady, któremi wol- natorów powołanych przez Prezydenta  Rze- 

ny człowiek w wolnem państwie powinien  Caypospolitej. Prawo zaliczania do tej elity 

się rządzić. przysługiwać będzie w przyszłości tylko Se- 

/ Aby dla tych wartości miejsce zrobić, Datowi Do wybrania pierwszego po zmianie 
konstytucji Senatu, pragniemy powołać jedy- 

nie tych, którzy zostali już wyróżnieni przez 

2 й : . swoją pracę wii niż dali inni. Kawalero- 

e będą. SAMO PZA O wszystkim ObYWA wię vii Ka: Krzyża Niepodległości 
telom wolność sumienia, słowa,, zrzeszania wnieśli swój wysiłek na rzecz honoru, na 

się, przyznaje równą obronę przed działaniem rzęcz państwa ponad miarę zwykłego obowiq- 

jednostek złych i szkodliwych, przyznaje ró- zku innych, oni pierwsi Senat wybiorą i pier- 
wne prawo wyborcze do Sejmu, gdzie mogą wszy ten Senat zakwalifikuje innych. Kwe- 

się z sobą ścierać sprzeczne interesy i potrze stjonować ich moralnego prawa nikt nie bę- 
by, ale jednocześnie państwo winno dążyć do dzie mógł. To samo uprawnienie przysługiwać 
tego, by najlepsi, by ci, którzy w pracy dla będzie i posłowi Adrciszewskiemu z + P.S. 

dobra zbiorowego przodują, byli najrozumniej C.K-W., Spade zasłużonemu bojownikowi 

wykorzystani. Państwo nie będzie im przyzna i alleimi E S OZ 
& s: е 5 płk. Arciszewskiemu z Narodowej Demokra- 

wad żadnych k KN оЗОИ роп.ншо cji, który jako jeden z pierwszych krzyżem 
natomiast zwiększyć ich prawa do oddziały - Virtuti Militari odznaczony został, W dal- 

wania na sprawy publiczne. Czy nazwiemy szym ciągu czynna służba publiczna, ofiar- 

ich „ludźmi przodującymi'', „zasłużonymi'', ność w pracy ponad miarę obowiązku obywa- 
czy „kadrą obywatelską'', czy jakąkolwiek telskiego i honoru — to będą kryterja do 

inną nazwę damy, — to powinniśmy w pierw- zrównania innych obywateli w uprawnieniach 

szym rzędzie postanowić, kto będzie ich do & tymi, którzy pierwszą kadrę będą stanowili. 

tej kategocji zaliczać, a następnie jaką rolę Senat chcielibyśmy widzieć jako instyta- 
im w państwie wyznaczymy. Jeżeli naród ma cję stałą, której skład co dwa, czy trzy lata, 

tę rolę ich uznać, to musi mieć zaufanie do częściowo byłby odnawiany, a w wyborach 
sprawiedliwej ogeny, do tego, że omyłki nie uzupełniających braliby udział ci wszyscy, 

będą częste, a następnie rolę ich uzna dopie- którzy w międzyczasie zostali przez Senat za- 

kwalifikowani. Przewidujemy zwiększenie u-» 

prawnień Senatu przez przyznanie mu równe 

go głosu- z Sejmem w decyzjach, które naj- 

ważniejszych spraw państwa mają dotyczyć. 

Wszystkich szczegółów konstytucji rozwi 

Defiladę rozpoczynała kompanja ho- jać tutaj nie mogę. Pragnąłbym tylko wska- 

norowa 21 p.p. prowadząc historycziie Zač kierunek, w którym idą nasze prace i wy- 
sztandary 63 r. walk legjonowych. Na- 7PACzyć punkt najważniejszy, za który uwa- 

3 = , . żamy podniesienie zarówno pracy na rzecz 
stępne szedł liczny oddział oficerów służ- gopra zbiorowego jak i ludzi którzy w taj 

by czynnćj, poczem defilowały przed Pre pracy przodują. Wybieramy drogę, która, we= 
zydentem liczne przybyłe z całej Polski dług naszej wiary, musi dać największą bez- 

oddziały Ziwiązku Legjonistów i Związ- stronność w ocenianiu prac i prasług elity. 

ku Peowiaków. Na czele oddziałów kro- Niech przodują a. niech w, 
ż bi UR , niczą o wpływ budowaniem wartości ję 

czył prezes mL Legjonistów płk. or a nie na drodze schlebiania małym ego- 
Siawek, który następnie wszedł na po- zzmom, nie na drodze demagogicznego oszu- 
djum i i stanął obok Pana Prezydenta kiwania. A nadewszystko pragnę, by człowiek 

Rzeczypospolitej. w Polsce zrozumiał, że wartość życia człowie- 

Wśród maszerujących oddziałów zwra Ka 2 z e > psa w 
cały uw rupy hucułów, gru denio mei, JANA P, НО 
k6 y kd i B 4 A ye. Nie jest naginanie ustroju państwa do tega, 

2 OP "ER ЭНОЙ by. sobi6 zapewnić przekazanie wszystkich kło 
mi na czele. Dalej szły oddziały przyspo- potėw państwu, ale naszym celem jest urzą- 

sobienia iwojskowego, straży ogniowej, dzenie państwa tak, aby mogli w niem docho- 

oddział Legjonu Młodych, liczący prze- dzić do głosu ludzie rzetelnego wysiłku. о- 
szło 4 tys. uczestników, oddziały związ- lega się wśród młodych głos, że oni chcą żyć 
ków młodzieży ludowej w strojach ludo- P Aa SS 

й Е .. spory obchodzić ich nie powinny. Wiemy, w 
wych. Zwracał uwagę oddział Legji Poi- czyim inferesie leży puszczenie w niepamięć 

skiej i Legjon Młodych z Czechosłowa- historji walk o niepodległość państwa. Do 

cji. tych młodych się zwracam: jeśli uwierzyć, ze 
+,6,,, was to nie obchodzi, to nie iecie rozumie- 

; 22%) > pa A 2 li, że naród swoje dzieje 20 wła- 
key poczcły ae z) AKA e snemi rękami, a nie spekulowaniem na możną 5: 
lem wzięcia udziału w wielkim festynie protekcję. 

legjonowym. O godz. 6 przybył kpt. Skar Koledzy! Pu pod krzyżem Tuaupażta, kóB 

żyński, którego przy dźwiękach PierW- ry naszym ojcom przewodził, w obliczu sztan 

szej Brygady legjoniści wnieśli na estra- darów, pod któremi ginęli nasi koledzy, mo- 

dę ma wyspie. Z polecenia Zarządu Giów żemy pokoleniom następnym powiedzieć o so- 

nego i w imieniu Zjazdu Legjonistów bie: odziedziczyliśmy po porywach ojców i 
wręczono kpt. Skarżyńskiemu Krzyż Le- BD sk Walki owsa = 

i т wanie, t. zw. logika, rachunek sił naszych, 
gjonowy z dekretem podpisanym własno sosunek ich do sił, jakiemi rozporządzał prze 

ręcznie przez Pana Marszałka Piłsudskie- ciwnik — wszystko to, co było liczeniem cle- 
go. Kpt. Skarżyński w krótkiem przemó- mentów materjalnych, prowadziło raczej do 

wieniu, podziękował w serdecznych sło- rezygnacji, do poniechania „mrzonek''. Uto- 
wach za owację i za zaszczytne odzna- Pistami i romantykami nas zwano, a była to 

х tylko uprzejma forma podawania w wątpii- 
czenie. ži a . .. wość naszej poczytalności. Lecz kierował na- 

W chwili, gdy legjoniści podnieśli mi nakaz walki silniejszy od rachunków, by- 
bohaterskiego lotnika. na ramionach liśmy ludźmi, którzy wiarę swoją własnemi 

wśród owacyj publiczności, nad Łazien- rękami pragnęli realizować. I każdy z nas 

kami ukazał się dywizjon samolotów woj Przestał być poddanym własnego zaborcy od 
chwili, gdy do walki z nim stanął. Niech nie 

p й „ mėwią o nas, jako o ofiarnikach męczeńskich, 
kującym tłumem. Uroczyste zakończenie bośmy w nagrodę za trud radość wolności, ra- 

zjazdu nastąpiło o godz. 21 przed Komen gość męczeństwa, własnemi rękami sobie obra 
dą Miasta na placu Marszałka Piłsudskie li. Choć w pieśni naszej przebijał żal, że tak 

go, skąd kompanja honorowa odprowz- W "|. Z A > gos 
dzita bojowe choragiwie i sztandary po- 92% Wesoła, uMelśmy i ау rolna, Kióry 
mi 63 a legjonów do i WE a WZ 

: į В *._ przezwyciężyć mógł trudności, jakie | przed 
zeum Wojsk Polskich. nami stały. Nie każde pokolenie, nie każde 

Licznie przybyli na zjazd legjoniści i stulecie człowieka tej miary będzie miało. 

peowiacy w godzinach wieczornych i 

skowych, przelatując kluczem nad biwa- 

no Musimy tem silniej rozbudować stałą siłę zbio 

cnych poczęli opuszczać stolicę specjal- "owa, do czynu zdolną i na honorze opartą. 
nemi pociągami.  
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*watpliwie przyczyni, mająca się odbyć 

3 

Przed ogólnopolskim - 
zjazdem Iniarskim 

w czasie III-ch Targów  Półmocnych 

w Wilnie. 

„ Pierwsza ogólnopolska manifestacja 

iniarska odbywa się w chwili stopniowego od 
rywania się Polski od wszechświatowego kry- 
zysu. Hasła i postulaty wysunięte przez or 
ras rolnicze biorące udział w walee z 

kryzysem dadzą się podzielić na dwie grupy. 

   

  

ść postulatów domagających się prze- 
dewszystkiem odciążenia kredytowego, ma na 

celu zwolnienie pętli zaciskającej się na szy: 

rolnika — wierzyciela, pętli stworzonej z 
katastrofalnego spadku cen produktów rolni- 
czych, lecz w porównaniu z cenami tych czyn 
ników produkcji, które rolnik nabywa od 

przemysłu. 

  

Druga część postulatów ma na celu stwo- 
rzenie warunków umożliwiających dalszą pra 

cę rolnictwa. 
   

Do tych postulatów został włączony de 

derat, domagający się wewnętrznej preferem 
cji dla krajowych suroweów włókienniczych. 

Doniosłość osiągnięcia maksymalnej samowy- 
starczałności była w dziedzinie surowców 
włókienniezych, wielokrotnie omawiana i. 1- 

chwalana na całym szeregu zebrań rolnie 
centralnych organizacy i uznana przez ko 

mitet ekonomiczny Rady Ministrów, jako je- 
dno z najważniejszych zagadnień w dobie о- 

becnej. 
Nie mniej realizacja tego postulatu natra 

fia na ciągłe trudności. a kompromisowe za- 

łatwienie sprawy stawek celnych odwlekło ja 

sne i rzeczowe rozwiążanie tego zagadnie- 

nia, spychając ją do rzędu lokalno-regjonal- 

nych zagadnień. 

Poza ministerstwem spraw wojskowych 

które stuprocentowo poparło akcję własnego 
włókna, inne resorty, monopole, organizacje 

społeczne za małemi wyjątkami realizują u- 

chwały naczelnego organu gospodarczego pań 
stwa. * 

Znacznie gorzej jest z przemysłem, jaw 

nie lub ukrycie skartelizowanym, a niestety i 
przedstawicielstwa państwowe również wobe* 
wyższych cen za wyroby z własnych surow 
iców nie špieszą do zastępowania niemi eg- 
zotycznych, które są o.tyle, a tyle procen- 

tów tańsze. 4 

Rezultaty nie dają na siebie zbyt długo 

czekać. Obszar pod lnem w ciągu 2 lat zmniej 
szył się z 117000 ha na 90000 ha czyli o 25 
proe. . 

Wysuwając kwestję preferencji dla krajo- 

wych surowców włókienniczych, jako jedno z 

czołowych haseł Zjazdu Lniarskiego chcemy 
jeszcze raz podkreślić konieczność szukania 

nowego pola dla pracy rolników, zmuszonych 

w chwili obecnej do tragicznego zmniejsza: 

nia produkcji, do redukowania nawożenia, do 
osłabiania kultury ziemi, do wyprzedawania 

się! 

Rolnictwo musi iść naprzód, gdyż ani prze 

mysł, ani emigracja nie pochłoną  bezrobot- 
nych i przyrostu naturalnego ludności. Lud 

ności rolniczej nie ubywa, a przyby 

si ono żyć i pracować, aby ży r jej u- 
możliwić życie i pracę powinniśmy pozwolić 

ażeby miała monopol żywienia i odziewania,, 
nas tak, jak przemysł posiadł monopol dosta- 

wy fabrykatów przemysłowych, Że nietylko 

byt rolnictwa ale i przemysłu i całego pań 
stwa zależy od rozwiązania tego zagadnienia 

„— trudno nie zrozumieć, 

Żądamy dla naszego rolnictwa monopolu 
dostawy na potrzeby ludności naszego kraja 
wszystkich surowców produkcji roślinnej i 

    

   

        

  

  

   

  

  

   

zwierzęcej. 

Surowce włókniste sami możemy wyprodu 
kować, — musimy więe nietylko przekony- 
wać, ale i zmusić do zrealizowania tej za- 

sady. Wymaga tego interes państwa. 

Do zrozumienia przez szerszy ogół w Pol 
sce tego interesu przyczynić. się musi i nie- 

(26- 
8. — 10. - 9 rb.) przy III Targach Północ- 
nych Wystawa Lniarska w Wilnie. 

Co nas skłania do latania? 
  

* 

Podróż szybka — miła — tania! 

„ działy przysposobienia wojskowego, 

      
  

m we wsi Dubicze położonej na 
skraju dawnej puszczy grodzieńskiej, w tym jej 
odcinku zwanej Puszczą Dubiską, stały się u- 
roczystością większą nad wszystkie inne na 
ziemiach naszych: jej organizatorzy zwróciłi 
uwagę na to, że tu właśnie zginął i został po- 
chowany naczelny wódz powstania na Litwie 
1863 roku Ludwik Narbutt, nietylko szczęśli- 

wy w tej ciężkiej walce partyzant, ale i czło- 
wiek, Którego kilkumiesięczne boje zdolne 

były wytworzyć prowdziwą legendę bojową, 
przewyższyła sławę innych „partyj* powstań- 
czych. 

Już w sobotę poprzedniego dnia przybyły 
do Dubicz kompanje 76 pułku piechoty lidzkiej, 
którego Patronem jest Ludwik Narbutt,  od- 

pierwsze 

oddziały Straży Leśnej, która również w tym 
dniu „Święta lasu* obchodziła swe święto. Z 

Grodna przybyli generałowie: Smorawiński i 

Litwinowicz, z Białegostoku wicewojewoda 
Malinowski. _ Wieczorem przy świetle kilkuset 
pochodni odbył się capstrzyk wojskowy i apel 
poległych. We wsi pod którą zewsząd pod- 

chodza bory dubiskie ów apel rozchodził się 
echem. W milczeniu słuchały go nadciągające 
już zewsząd tłumy włościan, 

Wszystkie zabudowania gospodarcze, izby 
i stodoży były pełne noclegujących. Wojsko 
rozłożyło się obozami nad dawnem jeziorem 
Pelissą. 

Na drugi dzień od samego Świtu wszyst- 
kie drogi prowadzące do Dubicz, jak też i 

nowa, świeżo przez grodzieńskich saperów w 
widoku uroczystości zapeł- 
niły się niezmiernemi tłumami włościan Oko- 
lic najdalszych. Dubicze, niegdyś znana osa- 
da, o charakterze miasteczka, po roku 1863 Z0- 

stała specjalną polityką Murawjowa, Który 
rzeczy doglądał osobiście, ta tak zniszczona, 
że nawet drogi do niej trzeba dziś =. 
tyczać. Zupełnie nienawiedzane zapełniły 

naraz „lešnymi ludžmi“. Dopiero w Dubiczach 
można stwierdzić, ile to nie jest literacki zwrot, 
ile to określenie zawiera prawdy u ludzi, któ- 
rzy zamieszkałł w dawnej puszczy zamiast 
podania swej narodowości czy  „tutejszości*, 
zakreślają się właśnie tem określeniem Rod- 

dziewiczównej. 

Nieco przed godziną dziesiątą przybyli je- 
SZCZE: z Wilna J. E. ks. Arcybiskup Metropoli- 
ta, w asyście księży, wicewojewoda Jankowski, 

i osobno ze wsi min. Staniewicz, Rektor USB. 
Z Grodna do obecnych już generałów i puł- 

kownika Perkowicza, którego zasługą w naj- 
większej naprawdę mierze jest nietyłko zorga- 
nizowanie obchodu tak jak był zorganizowany, 
przybył gen. Kleeberg. Dwadzieścia kilka samo- 
chodów, jedenaście autobusów  przywiozło 

gości z Wilna, Lidy, Nowogródka, Grodna, 
Białegostoku. Straż Leśna województw półno- 
cnych, drużyny strzeleckie, Sokół, harcerze, 

przysposobienie wojskowe konne, przysposo- 
bienie wojskowe kołejowców, hufce stowarzy- 
szenia młodzieży wiejskiej, szereg innych or- 

ganizacyj, utworzyły zrąb pochodu. 

SŁOWO 

Jil W atiszy piszczy Dubiskiej uczczono pamięć litewskiego powstania (dód r. 
TELEFONEM OQwv WŁASNEGO KORESPONDENTA 

Nieco przed godziną 10 rano przed osło- 
niętym jeszcze pomnikiem nad mogiłą Ludwika 
Narbutta i jego towarzyszy ustawił się frontem 

pułk 76 p., któremu złożyli życzenia generało- 
wie. Niezwłocznie po tem, na miejscu zburzo- 
nego przez Murawjowa kościoła, wśród sta- 
rego cmentarza odbyła się polowa msza św. 

celebrowana przez j. E. ks. Arcybiskupa Jai- 
brzykowskiego. Wobec olbrzymich tłumów 
wojska i ludu wygłosił  Celebrans patrjoty- 

— czne kazanie po polsku i po litewsku. Następ- 
nie dokonał aktu poświęcenia sztandaru Stra- 
ży Leśnej. jak wiadomo, organizacja leśników 
olbrzymich lasów . państwowych tego leśnego 

kraju podniosła dawno ów fakt, że  prawdzi- 

wym sojusznikiem «walk powstańczych był 
las, i że kadry leśnicze owego czasu dały ru- 

chowi nietyłko przewodników, ale i szereg 
dzielnych żołnierzy. Stąd nawiązała słuszną tra- 
dycję do owej epoki. 

Od ołtarza polowego ruszono ku położone- 
mu jeszce na dawnym cmentarzu pomnikowi 
nad grobem š. p. Narbutta i jego 12 towarzy- 
szy poległych w zasadzce, jakiej ulegli na sku- 
tek zdrady pomocnika - chłopa, „Bazyla* — 

Kudrewicza. W gronie gości honorowych zna- 

leźli się tu krewni poległych, przedewszyst- 
kiem syn brata Narbutta, sybiraka, Teodor 

Narbutt, i dochodzący wieku swego stryjecz- 
nego dziada — bohatera Wacław, Obok nich 
znałazła się p. Brzozowska z Gurnofeła, przed- 
stawicielka rodziny której dwaj członkowie 
polegli u boku Ludwika Narbutta 

Tu zabrał głos wicewojewoda Jankowski, 
od lat pracujący przy sprawie uczczenia 
pamięci bohatera, jako syn ziemi która go 

wydała wygłosił głębokie przemówienie, ze 

stanowiska obywatelskiego. Następnie przema- 

wiał generał Litwinowicz, dowódca O. K. 
Grodno, mówiąc 0 poczynaniach niezPniajcto 
Grodno, mówiąc o przyczynach niepowodzenia 

i koniecznościach armji udowej. Poczem — 
przy dźwiękach Hymnu Narodowego dokonał 
odsłonięcia pomnika, Baterja połowa oddała 
w tym momencie 21 strzałów armatnich. Ko- 
lejne przemówienia wygłosili woj. Świder- 

ski, i dyr, Kuncewicz. Uroczystości poranne 
zakończyła defilada wojskowa. Trwała ona 
przez całe dwie godziny. 

Błonia i łęgi pod Dubiczami stały się miej- 
scem obozowania włościan przybyłych nieraz 

z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Wielu 
było z pod odległego Grodna. Sława Narbut- 
ta okazała się bardzo żywą wśród tego 
żyjącego jedynie w głuszy lasu ludu. 

Caie popołudnie zeszło na zabawach ludo- 
wych oraz na „grze wojennej", która ściągnęła 
niemniej wielkie tłumy widzów. Wieczorem, w 
miejscu gdzie padł wódz litewskiego powsta- 
ziorami, w chwili naszego relacjowania, roz- 
poczęło się  „płenerowe* widowisko, odtwa- 

rzające sceny powstania z Grottgera i Andrio 

lego) . 

(żołnierza z partji Narbutta właśnie) na tle 

tych miejsc, gdzie się rozegrała tragedja. W 
miejscu gdzie podł wódz litewskiego powsta- 

nia, na sąsiedniem uroczysku gdzie nieco 

wcześniej pobił oddział rosyjski, rozpałono, 
jak i wczoraj, wieikie stosy łuczywa. Przed 
obeliskiem pomnika 13 poległych płoną ognie, 
Pełni przy nich kolejną wartę doborowa dru- 
żyna harcerska, 

Echa leśne 
Dotłukłem się do Wilna nocą późną, po 

107 kilometrach przebywanych co sił w mo- 
SIę torze, by zdążyć. Dziennikarz na rozjazdach, 

to właśnie taki myśliwy, który wychodzące w 
pole, nigdy nie wie, czy wieczorem troki u 

pasa jego i torba będą mu ciężarem zbęd- 
nym, czy ani w części nie będą mogły pomie- 

šeič 'zdarzonej fortunnie ziewrzyny. Coś ta- 

kiego było ze mną. Dubicze dwa dni temu —- 
to był dla mnie jeden z wielu obchodów pow- 
staniowych, tem tylko oryginalny, że w le- 

sie, że w puszczy, nie na tandetnym i tande- 

tnie wystrojonym rynku małej mieścinki. Ale 

potem przyszły dwa dni takie, które meni 

wrażeniami rzucały tak, jak te wyboje na pol- 
nych, na leśnych drogach ostępów 

grodzieńskiej, puszczy rudzisk 
to się wydaje takie stare 
zmumifikowane historją, rze 

      

  

o które 

się nikt nie spiera, które nie rozraniaj 
czyich już serc. To już weszło powoli w r 
ne rzeczy do szablonów niemal podobne. 
— to było inaczej. Z tych rzeczy wiem, że 

dam duży, opisowy artykuł, taki, który eza- 
sem pewnych czytelników nurzy, taki, który 

już 
ui- 

  

   

Eksplozja w Brnie Morawskiem 

  

W hotelu Europejskim w Brnie Morawskiem nastąpił bardzo silny wybuch ekrazytu, któ- 

ry zamienił część hotelu w gruzy. Śledztwo policji wykazało, że sprawcą katastrofy był 
asystent budowłany Knop, który postanowił popełnić samobójstwo wraz ze swoją przy 

  

   

jest o dużo za duży na miarę normalnych 

prasowych feljetonów, ale taki który leży 1 
w tradycjach naszych z przed laty kilku „nu- 
merów  regjonalnych'* i w dziennikarskim 
zwyczaju, gdy pewne uderzą rzeczy. Ale prze- 

cież nie sposób, by na dziś mógł starczyć 
nasz zwięzły telegraficzny opis — taki zwięz- 
ły i taki dla kogoś, eo tam był za suchy. Mam 
go właśnie przed sobą, gdy piszę to nocą 10 

przyjeździe. Mogłem może wrócić wcześniej, 

ale wolałem być do końca, jak najdłużej. I 

oto. 
I oto, jak czytam, ten telefonogram, 

pchnięty z wioski wśród puszezy, to na jezo 
tle wyrastają, zbliżają się, wracają i ogrom 

nieją odległe w tej chwili o tych kilometrów 

107, o godzin 6, ich echa, echa leśne. Garść 

  

   

; momentów które komuś, co tam nie był, wy- 

dadzą się oderwanemi, dalekiemi od siebie 0- 
kropnie... 

* . * 
  

Ktoś, co był duszą tego wszystk 

przez którego być może nie zapomniano je- 
szcze o Narbucie,'ale przez którego napewno 

i, dotorowano nową drogę do tych  zapotn- 
nianych od grozy murawjowskich Dubicz, i 
przez którego stanął ten pomnik, mówi mi: 

„Wie pan, ten pomnik. Już w ostatniej chwi 

li pokazują, a tam Orzeł. Ale sam, Orzeł, wiel 

ki, bronzowy. A „ja właśnie czytałem dużo z 

tych czasów, w papierach o nich się grzeba- 

  

  

  

    

łem, i tradycje swoje domowe też o tem 
mam. Więc podniosłem gwałt, jak to? Oni 
się bili dla Polski, Litwy, Rusi, taki nosili 

znak. Jak gdzie po chatach przechowały się: 
jeszcze proklamacje Rządu Narodowego, Ko- 
mitetu Centralnego, to z takim, potrójnym 
znakiem. Jakżeż to powiemy tym ludziom, co 
to zachowali, że to eo dziś tu jest i to co oni 
walczyli, to jedno i to samo? 

Było późno, trzeba było wszystko zmie- 
nić, ten orzeł już był odlany. Ale pan z0- 
baczy. Jest on tam teraz, ale z Pogonią na- 
szą, ale z Archaniołem. I oplata to cierniowa 
korona, — jak na tych rycinach z przed 70 
lat. I napis 'też taki: Za naszą wolność i wa- 
szą“*. O, bo oni tak pisać mieli prawo**. 

W wielkie, gorące przedpołudnie, gdy 
wyszła msza na to miejsce, gdzie ongiś stał 
ołtarz małego kościołka drewnianego, gdy ro 
niej przemówił od ołtarza ks. arcybiskup Jai- 
brzykowski — i gdy przemówił po litewsku, 

ъ dob r: 

szeze, skrytym tajemniczo, ze swym napisem 
i emblemem w biało czerwone całuny sztan- 
daru. 

Te słowa litewskie, inne takie, — jakby 
były drugiem pchnięciem lemieszem w to sa- 
mo miejsce. Przypomniały te dwie wsie. 

Szumy jedną, Krakszty drugą, litewską, 

tamtą polską. Przecież to właśnie były naj- 

> gniazda oparcia Ludwika Narbutta! 

stąd najwięcej ochotników 

! Przecież — było ich tu w je- 

dnej partji więcej, niż polskich chłopów w 

całem powstaniu... 
# .. 

     

  

silniejsz 

   Przecie 

włościańs 

poszło 

     

Niema ani jednego dziś człowieka, który- 

by nie pamiętał zaupełnie dobrze, nie ja 

dzieciak, tę straszną dla powstania litewskie- 

go chwilę, gdy z lasu nad jeziorem kazano 

chłopom zwieźć zwłoki poległych, gdy w tych 

zwłokach rozpoznano zwłoki wodza. Ale 0, 
Narbucie wszyscy mówią, jakby go wszyse$j 

znali. Małe dzieci pokażą miejsce, 
gdzie Narbutt tego właśnie dnia wyszedł był 

z lasu i dawał dzieciom cukierków. Wiedzą 

też, że wtedy partja nie miała co jeść 
właśnie fakt stał się pośrednią przyczyną ich 

zguby. Było to nad jeziorem Pelasą. Dziś je- 

ziora niema, bagiennemi torfowiskami sączy 
się wąska rzeczka, — ale dzieci pamiętają to 
miejsce. Silnie się w dusze ich dziadów w*vł 

tego „dobrego pana z lasu'* i jego 

śmierci rychłej. 

Baby z pod kościoła wiedzą, że miał us 

piersi taki duży, ezerwony szkaplerz, jakich 
dziś niema, ale dawniej dużo bywało. Chłopi, 

że był twardy, ale słuszny pan. Że był boga- 
tym panem, majętnym — i poszedł do lasu 

I nie dziwią się, że poszedł. Nikt się temu nie 
dziwi wśród ludu, jak owi chłopi z pod Mało- 

goszezy, powtarzający, co słyszał bodaj Że- 
romski, a co i dziś zdarzy się sły ‚ 
też tacy poszli““. Albo to z Jezior nie r 
A z Żubrowa? A jeszcze? Oto co tu mówią. 

  

      
  

  

że ten 

    

   
   

  

Generał Litwinowiez miał wielką mowę u 
pomnika poległych. — Mowa była niewątpii- 

wie piękna, ale rzecz dziwna: nie rozumiaio 

się naogół słowa z litewskiej mowy księdza 
Arcybiskupa, a przecież czuło się, że ta mo- 

wa jest tak zjednoczona, tak dopasowana do 

owego pomnika i do owej uroczystości, jak 

sam pomnik do bohaterów, których ma uezci*, 
do wypadków dziejowych, które upamiętnia. 
Generał mówił bardzo pięknie o gnuśności w 

dobrobycie materjalnym zleniwiałych dla spra 
wy warstw: przeciwstawiał im  nierozbuuzo- 
ny entuzjazm włościaństwa. Żebyż im  obie- 

eywano, dano. Generał mówił o Złotej Hra- 

mocie, o zwycięstwie ludowej armji. 
Potem zaś generał Litwinowicz odsłonił 

< to byli 7 

  

    

giecznym ruchem pomnik i salutował 

raz z wojskiem i ludem Cieniom poległych, 

o których „przynależności klasowej'* niktby 

nie myślał w takiej chwili, gdyby tamte sło- 
wa nie zgrzytały jeszcze na wietrze. Wódz 

tych poległych i tych poległych większość -— 

1ożni, dobrze zamożni ludzie. To 

byli też wodzowie ruchu. Ci, co pociągnęli in- 
nych. Szli za Narbuttem najbiedniejsi mo: 

włościanie Polski — Litwy: „ludzie łeśni 

Tacy, co nigdy, nawet w największy urodzaj, 

chleba nie mieli do syta. — Szli choć nie in 
padły obietnice powstańcze, a tylko padł po- 
wstańczy przykład. Dlaczego poszli? Jest to 
zapewne wielka tajemnica leśnego ludu. Zda- 

je się, że dzięki — Narbuttowi. Ten człowiex, 

jako Człowiek, umiał ich przekonać przy 

dem własnym, powagą swego ja, rozumną 

ją i stateczną sławą, jaką miał u tych, z 

      

na znających go ludzi. Poszli. Jakby daleko 

byli zaszli, — gdyby ich nie sprzedała żądza 

nie chleba, a pieniądza u obdarzanego łaską 
narbuttową Bazyla. Ci — i on. I — lud. 

Ludzi noszących złotą Hramotę wydał 

lud. Tak musiało być. Ludu nie trzeba i nie 
można kupić. Można go było porwać. Lud po- 

szedł za Narbuttem, który przez tych parę 

miesięcy ani czasu nie znalazł na kaptacje 
choćby najszlachetniejsze, lud nie poszedł za 

studentami kijowskimi, noszącymi  Hramotę. 
Bardzo daleko od owej mowy szła niema wy- 

mowa pomnika. 

   

Puszczę przetrzebiono, bagno zarasta su- 
chym, 'chropiącym pod nogami mchem. Do Du 
bicz nową wycięli saperzy drogę, lud mówi,, 
że to „Pan Piłsudski*'* przyjedzie, że dlatego. 
Jakże by nie miał przyjechać na grób „Pana 

Narbutta ?. Jest to coś głębszego może w tem 

kojarzeniu dwóch nazwisk i epok. W tej pu- 
szezy,, w której rok 1863 — to był na jej pow 
szednią senność i  martwotę zdarzeń ewenc- 

ment olbrzymi poprostu. Dlatego go zapamię- 

tano. Do tych ludzi nie doszły, lub tu nie „o- 
stały, echa pozytywizmu, ani ugody, ani Ai- 
czego. Ten kraj w rojstach żył tamtym stra- 

sznym rokiem. I dlatego jak nigdzie w Pol- 

sce, tam właśnie, w puszczy, łatwo było tym 

prostym ludziom przerzucić most między spra 
wą „pana Narbutta““, a „pana Pilsudskiego““. 

Widziałem takiego staruszka, który już nie 

nie słyszy (choś leśnaki mają zdrowie dobre 

do późna), ale opowiada jeszcze jak małym 

chłopakiem przeprowadzał przez błota partję 

Lenkiewicza, W 1919 czy 1920 r. znowu *4 
samą drogą przeprowadził jakiś patrol ułań- 

ski. „Ja czuł, że oni wrócą** — szepleni dzia- 

dyga. 

I nie on jeden. K. P. 

KTU 

Polska przegrała z Włochami, 
WARSZAWA. PAT. Na zawodach teni- 

sowych Polska — Italja o puhar Davisa zwy- 

ciężyła Italja 3:2 po walkach bardzo zaciętych. 
W niedzielę Włoch Stefani pokonał Hebdę w 
pięciu setach 6:2, 6:3, 0:6, 4:6 į 6:2. 

Tłoczyński pokonał Włocha Sertorio w 

2 frontu wa 
KRAKÓW PAT. W niedzielę na boisku 

Wisły w meczu ligowym Warta walczyła z 

Garbarnią z wynikiem remisowym 1:1 (1:0) 

dła Garbarni. 
* + * 

KATOWICE. PAT. W meczu ligowym -— 
śląski Ruch pokonał ŁKS 5:2 (3:0). 

* z % 

LWÓW. PAT. Mecz o mistrzostwo Ligi 
w drugiej grupie przyniósł zwycięstwo Czarnym 

nad Podgórzem 5:1, (0:1). 
* + * 

WARSZAWA. PAT. W meczu ligowym — 
Pogoń lwowska pokonała nieznacznie Legję — 

2:1 (1:0). 
s: 80% 

WARSZAWA. PAT. Na boisku Polonji od- 
był się mecz o wejście do Ligi między Po- 

SS „ak setach 6:2, 4:6, 6:3, 6:4. 
Spotkanie Stefaniego z Hebdą należało do 

najpiękniejszych, jakie kiedykolwiek — stoczyli 
nasi reprezentanci, Mecz Tłoczyński — Ser- 
torjio był tylko formalnością wobec zdecydo- 
wanego zwycięstwa Itałji. 

Ik ligowych 
KRAKÓW. PAT. Mistrz okręgu krakow- 

skiego Olsza grał z Unją z Sosnowca mistrzem 
okręgu kieleckiego 5:0. 

* * * 

BYDGOSZCZ. PAT. Mecz między Legją 
poznańską a Polonją bydgoską zakończył się 
wynikiem remisowym 1:1, do przerwy 1:0 dla 

Polonii. 

  

Pani Piewakowa zdobyła 
mistrzostwo Polski 

W drugim dniu regat wiośłarskich 0 mistrzo- 
stwo Polski, w biegu jedynek pań, p. Plewako- 
wa aby pad = o „di a 

2/8). Trzecie miejsce zajęła p. Kieśkiewiczów- 
na (Grodno). 

jaciółką. Ofiarą samobójcy padło podczas wybuchu 6 osób, kilkanaście zaś odniosło cięż to była to znowu rzecz, która się dziwnie lonją a mistrzem Łodzi Turystami. Zwyciężyła ' Dokładne sprawozdanie z regat podamy w 

kie rany. zlewała z tym pomnikiem, nieodsłoniętym je- Polonja 1:0 (1:0). następnym numerze, 

i raniły boleśnie ręce. 
ubrani jak nurkowie: 

Mimo piekielnego skwaru byliśmy 
wysokie buty, szczelnie zapięte pod 

Przewodnik zamyślił się i 
— Nie sądzę. Kar 

  

po chwili rzekł: 

napadają tylko na karawany czar 

jednej z najstarszych eywilizacyj, którzy obeenie pędzą ży- 
wot bardziej zbliżony do bytowania małp aniżeli ludzi. Cha 

   

    
  

Wposzakiwaniuhilantydy 
Atlantyda — znamy ją z fantastycznej powieści Pieu- 

re Benoit i filmów, które przed paru laty były przebojem 
ekranów. Czy jednak istniała i jakie były granice tego ol- 
brzymiego kontynentu, zalanego przed wiekami przez wodę 

— o to spierają się uczeni. Jedni twierdzą, że Atlantyda by 

ła wyspą, że łączyła ona zachodnie brzegi Afryki ze wscho- 

dniem wybrzeżem Ameryki centralnej. Ta ostatnia hipoteza 

znajduje pewne potwierdzenie w wynikach badań i odkryć 

dokonanych przez specjalną ekspedycję, wysłaną przez T-wo 

Geograficzne St. Zjednoczonych w początkach bieżącego ro 

ku do tajemniczych i niezbadanych dotąd zupełnie dżungli 

na południu Meksyku. Kierownik wyprawy naukowej, hr. 

B. Prorok, znany z licznych prae archeologicznych w Kar- 

taginie, Algierze i Hoggarze ogłosił właśnie swój dziennik 
podróży, w którym dzieli się wrażeniami i opowiada po- 
krótce o rezultatach naukowych ekspedycji. 

Podróżnicy natrafili w głębi dżungli na liczne ślady 
ruin miast, świątyń i piramid, łudząco podobnych do bu- 
dowli egipskich. Na olbrzymich rozmiarów sarkofagach, wy 
kutych w granicie, odkryto szezątki ornamentacji równieź 
świadczącej o bliskiem pokrewieństwie ze zdobnietwem, 
które znajdywano wśród wykopalisk w Egipcie i Algierze. 

Te ślady dawnej cywilizacji są właśnie jednym z dowodów, 
že Atlantyda nie była wyspą a stanowiła niegdyś jedną ca- 
łość z lądem afrykańskim i Ameryką. Oczywista, wypra- 

wa T-wa Geograficznego, znalazłszy się po raz pierwszy na 
nieznanym terenie, zmuszona do walki z otaczającą przyro- 
dą i autochtonami, dzikim szezepem karłów, niewiele mog- 
ła poświęcić czasu badaniom naukowym nad znalezionemi 

szczątkami, tem niemniej, jednak odkrycia poczynione, są 
niezwykle doniosłe, stanowią bowiem ową nitkę, która za- 
prowadzi na właściwą drogę dla wyjaśnienia zagadki At- 
lantydy, której istnienie dotychczas było tylko hipotezą 

Wyprawa — opisuje w swym dzienniku jej kierownik 
— posuwała się wolno poprzedzana przez przewodników In- 
djan, wyrąbujących siekierami drogę wśród ściany spląta- 

nych ljan i 
mienie słońca. Ostre kolce krzaków i 

gałęzi, tak gęstej, że nie przenikały jej pro- 
drzew darły ubrania   

szyją kurtki z grubego smolonego płótna, kaptury z siatka- 

mi na głowę i wysokie rękawice. Bez tego stroju nie da- 
łoby się przejść ani stu metrów, na każdym bowiem kroku 

czyhały na nas jadowite węże, skorpjony, bąki, i moskity. 
Wspaniałe orchideje, których naliczyliśmy 60 rozmaitych 
odmian, zatruwały powietrze. Dżungla zmobilizowała w: 
stkie siły, aby utrudnić na przedarcie się dla zbadania | 
tajemnie. . 

   
:sposėb było ustrzec się przed ukąszeniami jadowi- 

tych wężów. Pewnego dnia na: plecach naszego kartografa 

zabiliśmy 4-metrową kobrę. Gdyby nie zapas surowicy, któ 

iej posiadaliśmy 24 odmiany, nikt.z nas napewno już dziś 

nie mógłby zdać relacji z podróży, Ale prócz jadowitych u- 

    

kąszeń czyhały na nas zatrute strzały dzikiego plemienia 
karłów. — 

Jeszcze przed wyruszeniem ekspedycji w czasie lotu 
wywiadowczego nad dżunglą widziałem — pisze hr. Prorok 
— wśród ruin zarosłychzielenią kręcących się karłów, kió- 
rzy w panice uciekali przy pojawieniu się „lecącego drako- 
na''. Dotychczas żadnemu białemu człowiekowi nie udało 

    

się nawiązać z nimi kontaktu. Chcieliśmy koniecznie — до- 
trzeć do siedzib tego zagadkowego szczepu i poznać jego 
obyczaje. 

Po kilku dniach marszu rankiem 

szych przewodników i 
zjawił się szef na- 

z tajemniczą miną zameldował mi: 

Oni nas śledzą. 

— Co za oni? 
Mali ludzie z zatrutemi strzałami. 

Gdzież są? 

  

— (zy widziałeś ich? 

Przewodnik kiwnął przecząco głową. Nie, panie. Ja 
tylko słyszę. Słyszę ich już od dwóch dni. Oni są wszędzie 
na drzewach, wśród krzaków, w gąszczy  splątanych ljan. 

Czuję ich zapach i słyszę ich kroki. 

Na twarzy przewodnika malował się przestrach. Zaan- 

gażowaliśmy go na głównego przewodnika, ponieważ nale- 
żał on do nielieznych tuziemców znających dialekt karłów 

i utrzymujących z nimi stosunki. 

— 0zoż się oni kryją? Czemu nie wyjdą otwarcie? 
—, Bo nie wierżą białym. 
— Czyżby zamierzali na nas napaść?   

nych i grubych ludzi. Szezególnie polują oni na misjona- 
rzy, według bowiem ich wierzeń zabicie i zjedzenie grube- 

go misjonarza jest najmilszą sercu ich bogów ofiarą. W na- 

szej ekspedycji nie mamy misjonarzy ani grubasów, może- 

my więc być spokojni. 

Ponieważ nawiązanie kontaktu i 
karłów było jednym z celów naszej wyprawy, skierowaliśmy 

się nad brzegi jeziora Passa, w pobliżu którego znajduje się 

— jak mówił nam przewodnik — kilka wiosek dzikiej mie- 

szkańców. 

  

poznanie szczepu 

Gdyśmy przybyli na brzeg, przewodnik polecił nam za 
chowywać jak największą ciszę, a sam począł rozkładać na 

trawie prezenty: sól, chinę, błyskotki. Następnie, gdy ta 
wystawa prezentów była gotowa, chwycił uczepiony u pa- 

sa róg i kilkakrotnie zatrąbił. 

Minął kwadrans, jeden, drugi, aż wreszcie z zarośli o- 

kalających jezioro, bezszelestnie zaczęły wyłaniać się drob- 

ne, prawie nagie postacie. Duże głowy, długie ręce, obwisłe 

brzuchy. Nienfnym krokiem, rozglądając się dookoła, zbli- 
żali się tajemniczy potomkowie Azteków i Inków. W rę- 

kach każdego wojownika tkwił.dziryt i łuk. 

Przewodnik nasz — opisuje dalej hr. Prorok — dał 
mi znak ręką, wskazując na jednego z karłów. Ruszyłem ku 
niemu. Był to wódz szczepu Tchang - Ten. W oczach jego 
malował się przestrach i zaciekawienie. Kiedy zbljżyłem 
się, Tehang - Ten zakrzyczał przeraźliwie i zaczął się co- 
fać. — 

Nasz przewodnik, śmiejąc się, przetłumaczył, co ozna- 
czały te gardłowe okrzyki: karzeł przerażonym głosem py- 

tał, czy nie przyszliśmy po ich żony. 

Sens tego pytania zrozumieliśmy dopiero później, gdy 

udało się nam pożnać bliżej obyczaje karłów. 

Po długich pertraktacjach, udobruchani prezentami 

zgodzili się dzicy pokazać nam swoje osiedla. Wąziutką, wy 

wrotną pirogą ruszyliśmy na drugi brzeg jeziora, ale tu cze 

kała nas niespodzianka: nigdzie bowiem nie mogliśmy doj- 
  

  

rzeć chat, mimo, że nasz przewodnik nas zapewniał, że wio 

ska znajduje się właśnie na przeciwległym brzegu. - 

Prze s dłuższy nie mogliśmy się zorjentować, że 

jesteśmy w siedzibie potomków Azteków i Inków, twórców 

  

  

ty, a raczej nory lub gniazda starannie ukryte wśród palm 

bananowych były puste. Jedyną rzeczą, to było coś, co mia- 
ło imitować piec, pozatem kompletna pustka. 

Wiele wysiłków i trudu kosztowało nas rozproszenie 
nieufności, z jaką nas witano w wiosne. Prezenty jednak po 

pewnym czasie zrobiły swoje i za pośrednictwem przewod- 

nika mogliśmy się jako tako porozumieć z bardziej odważ- 
nymi karłami. 

Zapytałem się, dlaczego się boją białych? Dlatego, — 

odpowiedziano mi — że biali jeżeli jest ich dużo, zabijają 

wszystkich, palą, i zabierają cały dobytek. 

— Skąd o tem wiecie, skoro nikt tutaj do was nie 

zaglądał? 

Ojciec mego ojca słyszał od swego ojca. 

echa wypraw 

zaborezą stopą 

W tej obrazowej odpowiedzi brzmiały 

conevistadorėw hiszpańskich, pod których 
padły potężne państwa Azteków i Inków. 

W dalszym ciągu opowiada hr. Prorok ciekawe szeze- 

góły dotyczącć religii karłów. Oddają oni boską cześć słoń- 

cu i wierzą w „siódme niebo**, a Boga nazywają „Teo'', 

co brzmi podobnie do nazwy greckiej. Do „siódmego nieba'* 

trafiają ci talkins, którzy „dobrze polują i nie pory- 

wają cudzych żon** 

W trakcie nania PA podróżnicy nie widzieli 

żadnej kobiety. Zaciekawieni tem zwrócili się 2 zapytaniem 

gdzie są żony wojowników i czy można je zobaczyć, ale to 

pytanie wywołało panikę i trzeba było nanowo porcją pre- 
zentów rozpraszać nieufność. Udobruchani dzicy  zdecydo- 
wali się wreszcie pokazać swoje żony. Były to monstra o 
niskich czołach, spłaszczonych nosach i ogromnych od ucha 
do ucha ustach. Szezep, na który natknęli się podróżnicy, 

jest szczepem wymierającym: na 100 mężczyzn było zaled- 

wie 14 kobiet. Małżeństwa z reguły zawierane są w rodzi- 

nach. Wódz Tcheng - Ten ożeniony był ze swoją babką, a 

jego brat z jego córką. Urodziny dziewczynki obchodzone 

są zawsze niezwykle uroczyście, a rodziee otaczają ją naj- 

czulszą opieką w nadziei wydania zamąż, eo oczywista nie 

obywa się bez korzyści. dla rodziny. W tem kazirodczem 

niemal krzyżowaniu kryje się jedna z głównych przyczy 

wymierania karłów. 
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Wielkie dla sportu wiłeńskiego wydarze- 

nie jakiem była wczorajsza uroczystość — ро$- 

į oddania do użytku sportowców no- 

Stadjonu im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego, zaabsorbowało całe Wilno 

sportowe, całą Polskę. TA 

Powstanie nowej placówki, nowego war- 

sztatu pracy świadczy wymownie o tem, że 

mimo kryzysu, a więc trudności finansowych, 

dobra woia i zapał sportowy tworzą niemal 

cuda. 
Pozyskanie dla sportu wileńskiego nowego, 

pięknego stadjonu sportowego jest niewątpliwie 

zasługą WKS'u 1 p. p. Leg. z p. ppłk. Zyg- 

muntem Wendą na czele, Zasługa to tak wiel- 

ka i oczywista, że wprost nie trzeba 0 niej 

mówić. Same takty mówią za «siebie. 

Poświęcenie i oddanie do użytku stadjonu 

wyznaczono na dzień wczorajszy, dzień świę- 

ta pułkowego i 19-tej rocznicy 1 p. p. Leg. W 

tym dniu zechcieli pokazać leguni co zdołali 

zdziałać dla sportu. 

Uroczystość zaszczyciła swą obecnością 

p. Marszałkowa Piłsudska wraz z córkami 

przybyłe z Pikieliszek ponadto przybyło na nią 

szereg wibitnych osobistości z p. gen. Kona - 

rzewskim na czele oraz około pięciu tysięcy 

publiczności. 
Po poświęceniu Stadjonu i krótkiem  0- 

kolicznościawem przemówieniu p. płk. Wendy 

córki. Marszałka Piłsudskiego pp. Wanda i 
Jadwiga przecięty wstęgę, otwierając stadjon. 

W tym momencie samołot krążący nad stad- 

jonem zrzucił przed trybunami piłkę oraz 

bukiet kwiatów. Na znak dany przez organi- 

zatorów wybiegają na boisko drużyny: 

Zaproszona specjalnie z racji uroczysto- 

ści wiedeńska Libertas oraz WKS — Śmigły. 

Krótkie powitanie, wspólna  fotograija, i sę- 
dzia p. Wohłman rozpoczyna mecz. 

Silny wiatr przeszkadza graczom mimo to 

tempo. jest znaczne i odrazu widać, że gospo- 

darże będą się bronić dzielnie. 

„'Przewaga wiedeńczyków nie jest znaczna, 

chociaż daje się odrazu zauważyć, różnica po- 

W dziesiątej minucie ostry strzał prawego 

łącznika gości broni Rogow robinzonadą. 

W 22 mimucie Naczulski przedłuża poda- 

mie Pawłowskiego uzyskując prowadzenie. 

Burza oklasków dopinguje obydwie drużyny. 

Tenrpo wzrasta. Goście marnują jedną -pew- 

ną sytuację lecz wkrótce potem (30 m.) prawo- 

skrzydłowy strzela gola, a w 40 min. prawy 

więcenia 

łącznik mija wybiegającego Rogowa i wjeżdża 

„do bramki. 

Po przerwie gospodarze zamieniają dwóch 

graczy. Cała drużyna gra b. dobrze mimo to 

już w 3 minucie Rogow po raz trzeci wyjmuje 

piłkę z siatki, a nieco później wypuszca piłkę 
z rąk, 4:1 dla gości. Daje się zauważyć zmęcze- 
nie graczy WKS'u. Znacznie słabsi technicz- 

mie i taktycznie siłą muszą nadrabłać te braki 
to też sytuacja pogarsza się. Wiedeńczycy 
mogą nawet pozwolić sobie na tricki obliczone 

jedynie na efekt.  Kiwają najniepotrzebniej, 
GB O 

"NAD JEZIORAMI 
Czas ogórkowy — w większych ośrodkach 

miejskich widzimy pustkowie, wszystko co w 

Boga wierzy popędziło na wywczasy. 
Nerwy — to choroba czasu. Jest na to 

radykalnym środkiem leczniczym — woda. 

Krajobraz nasz też ma wpływy dodatnie, 
a działa nieraz poprostu kojąco. 

Jedźmy nad Narocz. 
Wszystek ów świat wodny czarnieje bez- 

kresem, niezmęczonym spokojem przemożnego 

niczejn niezakłóconego ogromu wód, prze- 

strzeni powietrznej i niebios. Grupa wielkich 

jezor, otaczająca Narocz, wieńcem Miadzio- 

ła, Miastra i Buturyna obfituje w nieporów- 

nane panoramy przestrzenne. Linja brzegów 

Narocza nie jest zbyt różnolita, ale brzegi za- 
chodni i wschodni ubrane dość gęstym lasem, 
a północny, choć bezleśny, pagórkowaty i wy- 
żynny. Brak mu przytem wysp, więc oczy roz- 

koszują się bezgranicznym obszarem nieba 
stopionego z woda w jedno. Daje to jedyny w 

swoim rodzaju widok z cyplu półwyspu przy 

wsi Naroczy od sąsiedniego Miastra, a przecię- 

tego z kolei, strugą, łączącą obu sąsiadów. — 
Ostatnie z tych miejsc daje najświetniejszy może 
i chyba dia uajwybredniejszego oka arcyemo- 

cjonałny efekt, bo widok na trzy najpiękniejsze 

olbrzymy wodne,  przegrodzone pasemkami 

przesmyków, widox niczem nie zamknięty — 

prócz nieba i zaledwie że znacznych na krań- 

cu widnokręgu wież kościelnych / Karmelic- 
kich w Miadziole. 

Zbiorniki wodne występują wśród za- 
głębień i wyniosłości powierzchni lądowej, — 
zwykle matowej choćby i najbardziej urozmai- 

conej barwami, linjami i kształtami zawiłe- 
mi, zarówno nagiej, jak i w szatę roślinną 
przywdzianej, zawsze wprowadzają do kra- 

. jobrazu pierwiastek nowego piękna, rzeźbiąc 
powierzchnię wody wiatrem, odbijając błękit 
lub szarość nieba lub też rozpościerając źwier- 

ciadłem nieruchomem, w którem przyglądają 
się nadwodne zespoły roślinne. 

Pod wpływem tego przemożnego czynni- 

ka jakim jest woda, musiały się też ukształtować 
i właściwości duchowe człowieka, tak róż- 
norodne a tak barwne, tak subtelne a zmien- 

ne. Człowiek w bycie swym zawsze Z mo- 
rzem jest związany pod względem duchowym 
zawsze różnić się będzie od typowego lądow- 
ca. Ale i w skali drobniejszej to samo dzieje 
się nad wodami lądowemi, Rybak z nad Gopła 

Narocza, czy  Wigier tak samo wy- 
różnia się spokojną, zrównoważoną, skon- 
centrowaną, bo zamkinętą w sobie powierz- 
chownością,  Opanowanemi flegmatycznemi, 

ostrożnemi, powolnemi ruchami, pochyloną nie- 
co postawą, jak i rybak nadmorski gdzieś z 
Pucka fub z Helu. W życiu umiarkowany, w 
pracy powolny w zamiarach rozważny. Jest w 
mim dużo z wody, z której żyje, wśród któ- 

rej przebywa i z którą często walczy. Z tych 
wszystkich 'właściwości jest mieszkaniec nad- 
jeziorny znacznem przeciwieństwem typowe- 
go lądowca i ježeli ma w krwi swojej jego 
charakterystyczne zalety — gościnność, łatwość 
w obcowaniu i giętkość, łatwość umysłową, to 
zato. wolny jest od wielu rażących wad lądo- 

wych: lekkomyślności, gadatliwości, pogoni 
za błyskotliwością, powierzchowności i blagi. 

Józef Szukiewicz 

  

driblują, pokazują grę trójkątami, słowem — 

bawią się. Nie przeszkadza to, że po zakoū- 

czeniu tej „łekcji pokazowej” dla trybun 'zdo- 

bywają dwie dalsze bramki. 6:1 to już wy- 

nik nieładny. Rozumieją to gospodarze i zdwa- 

jaja energję. Naczułski, grający wyjątkowo do- 

brze zdobywa niespodziewanie drugiego goła 

a przed końcem zawodów pada trzeci i ostat- 
ni celny strzał ustanawiający ostateczny wy- 

nik 6:3. Wynik conajmniej zaszczytny jeśli sie 
weźmie pod uwagę że reprezentacja Litwy prze 

grała 5:0, a inne silne drużyny państw Bałtyc- 

kich do zera. 
Drużyna nasza miała swój dobry dzień. 

Wszyscy grali ambitnie, wykazali się dobrem 
przygotowaniem technicznem i zgraniem. 

Wiedeńczycy są zespołem znacznie lepszym 
pod każdym względm (nic dziwnego, są to 

Wypoczynek 

  

Na zdjęciu naszem widzimy plażę w Gdyni, przepełniona 

SŁOWU 

Tydzień sportowy 
Stadjon sportowy im. Marszałka Piłsudskiego oddany do użytku 

Pani Marszałkowa Piłsudska wraz z córkami wzięła udział 

  

w uroczystym akcie otwarcia 
przecież zawodowcy otrzaskani w walkach z 

b. siłnemi zespołami) to też musieli wygrać — 

mimo, że nie wysilałi się zbytnio. 
Mecz wypadł ciekawie i był dla graczy wi- 

leńskich, doskonałą lekcją poglądową, jaka nie 

przytrafia się często. 
Libertas grać będzie z kilku drużynami ligo- 

wemi będziemy więc mogli, opierając się na 

tych wynikach, zorjentować się, jaki jest po- 
ziom gry naszego mistrza w porównaniu z po- 
ziomem przeciętnej drużyny ligowej. Pozatem 
mecz wczorajszy jeszcze raz potwierdził nasze 

twierdzenie, że publiczność wileńska chętnie 
poprze każdą wartościową imprezę sportową. 

Trybuny były pełne mimo, że stadjon znajduje 

się daleko od śródmieścia. 
Sędziował mecz p. Wohlman ku zadowołe- 

niu wszystkich. 

nad morzem 

licznymi / amatorami kąpieli 

morskich 

Na cmentarzu Rossa 
Cmentarze katolickie w Wilnie są przed- 

miotem stałych utyskiwań i narzekań pub- 

liczności, zwł: a zaś najwięks z nich— 

Rossa. Najpr jszem jest to, że w: t. 

kie te żale są niestety najzupełniej słuszne, 
że z cmentarzami katolickiemi w Wilnie dzi 

] ę dziwne, dla których próżnoby szu 
jakiegoś usprawiedliwienia. 

Ostatnio otrzymaliśmy w tej sprawie dwa 

listy od czytelników, które poniżej streszcza 

my w ich części zasadniczej. 

1. O NIEDOMAGANIACH OGÓLNYCH 
CMENTARZA NA ROSSIE 

Pan R. O. prosi nas w swym liście o zwróć 

cenie uwagi na niedomagania natury ogólnej 

zaobserwowane przezeń na cmentarzu Rossa. 

A więc przedewszystkiem wspomina o fatal- 
nym stanie ogrodzenia ementarnego, które — 
jak na złość — najbardziej jest uszkodzone 

od strony najgorzej strzeżonej, najdalej po- 

łożonej, stanowiącej najulubieńszy punkt wz 

padowy dla penetracji złodziejskiej na teren 

cmentarny. to znaczy od strony uliey Listopa 

dowej, oddzielającej starą Rossę od nowej. 

Mur ementarny z cegły jest tu miejscami ro 

zebrany do wysokości niespełna metra od zie 
mi! Oczywista proceder ten .trwa w dalszym 
ciągu, grożąc eałkowitem rozkradzeniem 

cegiełka po cegiełce — muru w tem miejscu. 

Nie mówię już o wygodach tego stanu rze- 
czy dla lokomocji złodziejskiej po przez mur, 
zwłaszcza aktualnej w okresie nocnym, gdy 
bramy ementarza są zamknięte lub w wypad 

ku ucieczki. 
Ą złodziei tych jest coniemiara i wszel- 

kiego autoramentu. Zwłaszcza narzeka p. R. 

O. na liczne zastępy podejrzanych bab, włó- 
czących się od rana do nocy po cmentarzu 

i okradających mogiły z kwiatów, nie wyklu 
czając nawet doniczkowych. Dla utrudnienia 

dostępu tym babom p. R. O. proponuje zawm- 

knąć na stałe bramę tylną ementarza oraz 

wzmóc czujność przy pozostałych, uważając 

pilnie na wychodzących — czy nie wynoszą 

czego. 
Ponadto wspomina p. R. 0. 0 niszczeniu 

nagróWków, nie wykluczając żelaznych i: ve- 

mentowych, o zadeptywaniu nasypów mogil- 

nych i grządek kwiatowych przez odwiedza 

jące ementarz osoby, a to na skutek niedo- 

statecznej ilości dróżek wiodących do bar- 

dziej odległych części cmentarza. 

Wkońcu, stwierdzając że przy opłatach za 
miejsce na cmentarzu, dochodzących do tysię 
cy złotych, możnaby się spodziewać, trochę 

innych porządków. 

2. O UPORZĄDKOWANIE KATAKUMB: 
NA ROSSIE 

Inną jeszcze sprawę cmentarną równiez 

dotyczącą Rossy, porusza w drugim liście pan 

W. W. Chodzi mu o zaniedbane katakumby. 
Ze smutkiem — pisze p. W. W. — spogląda 
Lelewel ze swego pięknego pomnika na ruinv 
katakumb, które przed nim się znajdują. - 
W ruinach tych mieszczą się krypty ze 

czątkami ludzi w nich pochowanych, przy- 
„em jedna z nich — według pewnych infor 

macyj — ma zawierać w sobie prochy znane 

go malarza wileńskiego Smuglewicza. 

W jednem miejscu kamienna tablica wypa 

dła z muru i leży w gruzach. Napis na niej 

głosi, że pochowany tu „został ks. Tomasz 
Hussarzewski — prof. Uniwersytetu (zm. w 

1806 r.). Na szczęście — pisze p. W. W. — 
Kirkor w swych „przechadz h“* zanotować 

że krypta Hussarzewskiego oznaczona nume- 

rem 9 znajduje się w II-im rzędzie, to też 

wmurowanie tablicy tej z powrotem nie na- 

stręcza trudności. 

Blaszana tabliczka na krypcie zmarłego w 
1920 r. zast. profesora dra Wład. Horodyń- 
skiego ledwie się trzyma i może być z łat- 

wością strącona. 

    
      

       

    

            

  

Do niezbędnych czynności w tem miejsca 

należy uprzątnięcie gruzów, oczyszezenie pier 

wszego rzędu katakumb oraz konserwacja na 
grobków i tablie dawniej pochowanych osób* 

jako to: siostry miłosierdzia Zuzanny Borow 

   

  

    

Tia oi) 
SKĄŻKI. 

— Włodzimierz Bielski — „Oto Prusy". — 
Karty z księgi niedoli ludności polskiej w Pru- 
sach Wschodnich. Nakładem Związku Obro- 

ny Kresów Zachodnich, Poznań rok 1933, str. 

      
128. Cena zł. 3. 

W kilkunastu żywo napisanych obrazach, 
przedstawiających warunki życia łudności pol- 

skiej na terenie Prus Wschodnich w latach 0s- 

tatnich, autor daje ilustrację walki. prowadzo- 

nej przez państwo z bezbronną ludnością polską 

W walce tej narzędziem działania są nie- 
mieckie organizacje polityczne, gospodarcze i 

społeczne, metodą zaś terror, stosowany w 
najrozmaitszej formie. Najczęstszym przejawem 

jest t. zw. przez autora „terror dnia pow- 

szedniego*, wyrażający się w nacisku ekono- 

micznym i administracyjnym. Gdy zaś te for- 
my terroru zawiodą, zjawiają się inne, ostrzej- 
sze, aż do najbrutalniejszego terroru fizycznego 

włącznie. 
Josepch Conrad — Lord jim. Powieść. — 

Przekład A. Zagórskiej. 2 tomy. Warszawa, — 

1933, str. 49. Dom Książki Polskiej. Cena — 

12 zł. 

„Lord Jim“ należy do najlepszych i najcie- 
kawszych powieści Conrada. Była to powieść, 

która trafiła do Polski jedną z najpierwszych 
i jej przedewszystkiem przypadło , w udziale 

zdobywanie w Polsce czytelników dla angiel- 
skiego pisarza, Polaka z pochodzenia. 

Stefan Żeromski tak w swoim czasie mó- 
wił o tej powieści: 

„W wypadku „Lorda Jima“ mamy rzu- 
cone przed oczy zagadnienie bohaterstwa i tchó 

rzostwa, graniczącego z łotrostwem, które 
się tłucze zarówno po lądzie, jak po morzu 

Czerwonem i indyjskich zatokach. Ręką nie- 
zrównanego rzeźbiarza postawione są figu- 
ry tak plastyczne, iż można je porównać z 
pewnemi typami Tołstoja i Sienkiewicza”. 

Tak mówił Żeromski. Stefan Żeromski. — 
Cóż można dodać do tych słów? 

450 H. P. 

sily Wodnej 
do wykorzystania 

mai. ADÓWATÓW 
skiej (zm. 1806), podkomorzyny Barbary z 

Sulistrowskich Buczyńskiej (zm. 1811), pięk 
ne marmurowe tablice z misternie rzeźbione 

mi herbami Franciszki z Albertrandych Las- 
karysowej (zm. 1813) i generałowej Anny z 
Zabiełłów Laskarysowej (zm. 1810). 

Pozatem można tu ogłądać tablice blasza 
ne zupełnie nieczytelne, lub przysypane gru 
zem: dra Wolbeka Karola (zm. 1919), Hreho 
rowicza Józefa (zm. 1919) i Plejewskiego 
Władysława (zm. 1920). 

W zakończeniu p. W. W. nawołuje rodzi- 
ny tych zmarłych oraz zainteresowane insty- 
tueje naukowe Wilna (w pierwszym rzędzie 
Uniwersytet) by zechciały dopomóc materjal- 
nie dzieła odnowienia zrujnowanych kata- 
kumb, oraz zaznacza, iż w trakcie tych ro- 
bót, być może uda się ustalić miejsce wiecz 
nego spoczynku Smuglewicza, oraz odkryć in 

j dotychezas nieznane nagrobki. — 
4 ‚ że szlachetny apel pana 

nie pozostanie bez echa i katakum- 
by zostaną uporządkowane. J. C. 

  

  

   

   

     

  

Święto 1 
WILNO. Wczorajszy obchód 19-lecia 1 p. 

p. Leg zapoczątkowało nabożeństwo w koście- 
le św. Ignacego. 

Nabożeństwo odprawił ks. Tyczkowski, 
który następnie wygłosił okolicznościowe ka- 

zanie. W kościele obecni byli wice-minister 
gen. Konarzewski, inspektor armji gen. Dab- 

Biernacki, dowódcy jednostek  garnizonu, 
przedstawiciele władz cywilnych, delegacje in- 

nych pułków, harcerze i t.d. 
Po nabożeństwie, w czasie, gdy pułk od- 

maszerował z przed kościoła na plac Łukiski, 

delegacja z pułk. Wendą udała się do katedry 
gdzie na grobie ś.p. ks. biskupa Bandurskiego 

złożyła wieniec. 
O godzinie 10 koło-gmachu sądów odbyła 

się defilada pułku. 
Na specjalnie wzniesionem podjum zgro- 

madzili się dostojnicy wojskowi i państwo- 

KRO 

Wschód słafica g. 3,39 

Jatro Zachód słonca t. 7,09 

Cyrjaka 
ССЕОООВОЛЬЛАЬЛЬЛАТТЯ 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE 
Ciśnienie średnie: 760. 
Temperatura średnia: + 18. 

Temperatura najniższa: + 

Temperatura najwyższa: + 

Wiatr: północno - zachodni, 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

dzień dzisiejszy: 

Przewidywany przebieg pogody w dnin 7 

sierpnia r.b. w całym kraju pogoda słoneczna 

i bardzo ciepła o słabych wiatrach miejsco- 

wych. 
  

MIEJSKA. 

— Komendanta Straży nie będzie. — Ze 

względów budżetowych miasto nie obsadzi — 

stanowiska komendanta straży ogniowej. Insp. 

Rusakowi będzie dany jedynie do pomocy je- 

szcze jeden oficer wybrany z liczby zgła- 

szających się kandydatów. 

— Dokoła pomnika Mickiewicza. Magistrat 

projektuje przystąpić w miesiącu wrześniu do 

prac przygotowawczych związanych ze wznie- 

sieniem na ul. Mickiewicza pomnika Wieszcza, 

który jak wiadomo stanie koło pl. Orzeszko- 

wej. 
; Chodzi o zapoczątkowanie robót przy re- 

gulacji ulicy Mickiewicza i dostosowania jej 

do powziętego planu. 4 

— Komunikacja na ul. Sapiežyūskiej. — 

Ścieki deszczowe na ul. Polowej zostały już u- 

rządzone wobec czego ruch kołowy na ul. 

Sapieżyńskiej i Połowej został otwarty. 

— Zatarg w tartakach, Tartaki wileńskie 

nadal nie pracują z powodu strajku R 

ków. 

Próby zlikwidowania zatargu nie dały do- 

tychczas rezultatów. 

— Bezrobocie. Liczba pozostających bez 

pracy wynosi obecnie na terenie miasta 5017 

osób. 

W ciągu tygodnia bezrobocie zmniejszyło 
się o 30 osób : 

— Koszty utrzymania. Ostatnio dokona- 

ne obliczenia wykazują że koszty utrzymania 

w lipcu w porównaniu z czerwcem spadły o 

02 proc. Tendencję zniżkową wykazywały 

ziemniaki, chłeb, tłuszcze i węgiel, 

SZKOLNA 
— Lekcje w szkołach W dniu 20 b. m. 

wypada akurat niedziela, więc lekcje w szko- 

łach rozpoczną się w dniu następnyfn t. i. 

w poniedziałek 21 sierpnia. 

WOJSKOWA 
— Komisja poborowa. W dniu 9 b. m. 

odbędzie się dodatkowe posiedzenie Komisji 

Poborowej przy ul. Bazytjańskiej 2. 

KOLEJOWA 
— Kolejowe przysposobienie Wojskowe — 

otwiera dziś dwutygodniowy kurs teoretyczny 

dla kandydatów na pilotów szybowcowych 

Wszystkie wykłady (z wyjątkiem 9 i 11 

sierpnia) będą się odbywały w Ognisku KPW 

Wilno, ul. Kolejowa 19 od godz. 17 do 19.50 

Wykłady w dniach 9 i 11 sierpnia odbędą się 

na lotnisku na Porubanku. 
Ci z kolejarzy członków KPW, którzy je- 

szcze nie zdążyli zapisać się a pragną na ten 

kurs uczęszczać zechcą zgłosić się dziś 7 b. m 

o godz. 16 m. 30 do Ogniska, 

RÓŻNE 

— Danina nadzwyczajna. Zamieszkujący 
na terenie województwa wileńskiego , osadnicy 
wojskowi posiadający mniej niż 45 ha 
gruntów zostali zwolnieni ze złożenia nadzwy- 

czajnej daniny majątkowej. 

— Zbiory. Według wiadomości jakie nad- 
chodzą z powiatów urodzaj wszelkich zbóż 

jest naogół średni. Lepsze stosunkowo zbio- 
ry notowane są w powiatach południowych. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr muzyczny Lutnia. „Baron Kim- 

mel''. — Dziś w dalszym ciągu melodyjna о- 

peretka W. Kollo „Baron Kimmel““ posiada- 

jąca wiele humoru i zabawnych sytnacyj 

Główną rolę kreuje M. Tatrzański, w oto: 
niu Gabrjelli, Halmirskiej, Molskiej, Szcze 

wińskiego, Wyrwiez - Wichrowskiego i - 
nych. Widowisko urozmaicają ewolucje w wy 

konaniu solistów i zespołu girls. Operetka 

  

   

  

  

p.p. Leg. 
wi z gen. Konarzewskim na czele, który przyj 

mował defiladę prowadzoną przez pułkowni- 

ka Wendę. 

Wraz z pułkiem maszerowała drużyna 

harcerska pozostająca pod opieką „pierwsza- 

ków''. 
W południe pułk podejmował gości obia- 

dem żołnierskim. 
Przemawiał gen. Konarzewski sławiąc 

dzieje pułku, wznosząc na zakończenie okrzyk 

na cześć P. Pdezydenta i Marszałka Piłsud- 

skiego. Zabierał również głos pułk. Wenda 

dziękując obecnym za przybycie. 
Rewja żołnierska zorganizowana w obrę- 

bie koszar, zakończyła uroczystości pułkowe. 

Z okazji święta, pułk otrzymał szereg 

depesz m. in. od gen. Śmigłego, gen. Kruszew 

skiego, gen. Popowicza, Dreszera i innych. 

—»0— 

z 

  

„Baron Kimmel'* ma zapewnione długotrwa- 

łe powodzenie. Ceny miejsc od 25 gr. do 2,90 

zł. B 

— Pożegnalne przedstawienie „Jim i 

ЭЩ — Dziś tani poniedziałek 7 sierpnia 

o godz. 8,15 ukaże się na scenie teatru Let- 
niego nadwyraz wesoła, melodyjna komedja 

muzyezna „Jim i Jill“ z H. Kamińską i 
M. Węgrzynem na czele zespołu z p. p. Ja- 

sińską, - Detkowską, Braunówną, Elwiekim, 

Pośpiełowskim, Świętochowską i innymi. — 
Zaznaczyć należy, że jest to ostatnie przedsta 

wienie tej sztuki. 
Ceny miejsc zniżone o 50 proc. 
— Premjera w teatrze Letnim. — Jutro 

we wtorek dnia 8 sierpnia o godz. 8,15 wiecz. 

premjera doskonałej farsy w 3-ch aktach M. 
Neall'a i M. Fernera pt. „Co on robi w no 

cy'*, w której główne role kreują pozyskani 
przez dyr. teatru Letniego na występy w tej 

sztuce H. Kamińska, i M. Węgrzyn, na cze- 
le zespołu z p. p. St. Purzyckim, Jasińską - 
Detkowską, Braunówną, Janowskim, Skoli- 
mowskim, Preissem, Pośpiełowskim , Ełwic- 

kim i Dejunowiczem i inn. 
Reżyserja Edwarda Glińskiego. 
Ceny miejse zwyczajne. 
Zniżki akademickie ważne. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Dusza w niewoli i Tajemni- 

ce pokoju nr 13. 
PAN — Krwawy szlak 
CASINO — W sidłach szaleńca i 

całunek. 
LUX — Odrodzenie. 
ADRIA — Na podniebnym szlaku. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— POBIŁ MĄŻ. 70-letnią Cypę Gotlib — 

(Kalwaryjska 40) pobił dotkliwie mąż Izaak. 
Staruszkę odwieziono do szpitała św. Jakóba. 

— NAPRÓŻNO. Po wyłamaniu drzwi do 
stali się złodzieje do mieszkania Gierszańskich 
(Makowa 16) przebywających obecnie na let- 
nisku. Łupem włamywaczy padło kilka dro- 
biazgów, bowiem  Gierszańscy Obawiając się 
złodziei wynieśli zawczasu wartościowsze rze- 
czy do znajomych 

— ZŁODZIEJE GARDEROBY. Z Miesz- 
kania Heleny Muchlińskiej (Benedyktyńska 8) 
złodzieje wynieśli co cenniejszą garderobę — 
wartości 1400 złotych. 

— Krewki subłokator. Do _ szpitala św. 
'Jakóba dostarczono Romualda Kuchlewiczz — 
(Pożarowa 5) pobitego dość ciężko przez 
sublokatora. 

— WYPADŁ Z MOTOCYKLU. Na uł. Wi- 
leńskiej podczas wymijania wozu wskutek 
nagłego zahamowania wypadł z motocyklu — 
Józef Bass (Bonifraterska 12). Doznał on obra- 
żeń nóg i głowy, lecz niezbyt ciężkich. 

— ZATRUCIE. Esencją octową  zatruła 
się Stefanja Korsakówna (Szopena 10) — od- 
wieziono ją do szpitała Sawicz. 

ROCZNE KURSY PIELĘGNOWANIA 
I WYCHOWANIA DZIECI 

egz. od 1925 w Wilnie 
P'ogram cbejmuje kurs teoretyczny 
i praktyką w szpitalach, przedszkolach 
i żłobkach. Zap sy są przyjmowane w lo- 
kalio Rocznych Kursów Handlowych przy ml. 
Adama Mickiewicza 22—5 od godz. 5—7 
wiecz, codzień oprócz świąt, Telefon 16-02 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

Z ROBOTAMI CHODNIKOWEMI 
GŁUCHO! 

Już się lato zbliża ku końcowi a o ro- 
botach chodnikowych nie jakoś nie słychać! 
Wprawdzie na wiosnę r.b. zapowiadano to i 

owo (chodniki na Zawalnej i Mickiewiczow- 
skiej), lecz się na zapowiedziach skończyło, 
nie można bowiem brać tu pod uwagę łata 
niny starych chodników, której dokonano do- 

rywczo, w u punktach miasta. 

Najpilniejszem z tego zakresu zadaniem 
obecnie ułożenie nowych chodników na 
Zawalnej. Z trzech głównych  arteryj, 

ących dworzec ze Śródmieściem, dwie pier 
Wielka — Zamkowa, Niemiecka 

Wileńska, zostały zniwelowane i  zaopatrzo- 
ne w normalne chodniki już od lat kilku, na- 
tomiast trzecia arterja — uliea Zawalna od 
W. Pohulanki do ulicy Jagiellońskiej tkwi w 
dalszym ciągu w stanie małomiasteczkowcj 
szpetoty i zaniedbania. 

Drugiem eo do pilności zadaniem robót 
chodnikowych, jest, ułożenie nowych chodni- 
ków na odcinku uj, Wileńskiej od ulicy Mie- 
kiewiczowskiej do .Zelonego Mostu. 

Trzecią wreszcie robotą z tego zakresu 

byłoby opatrzenie w normalne chodniki z kra 
wężnikami betonowemi odcinku Wielkiej Po- 

hulanki między teatrem i cerkwią. Ta szero- 
ka ulica z nieprzerwanym szeregiem kilkupię 
trowych, okazałych kamienie po oku stronach, 
oddawna już na to zasługuje! 

 _„Przechodzień'* 

Po- 

  

  
  

  

   
    

UL IE KAS NERO ZA T K I S OR III SZAAR 

W Kurhanach polata się krew 
Nieudane porwanie panny młodej 

WILNO. Wczoraj w nocy — podmiejska 

wieś Kurhany, była terenem krwawego zajścia 

wynikłego na миезем w mieszkaniu J. Kurczy- 

na. ; : 

Około północy do mieszkania wdarła się 
banda łobuzów „obrażonych* że nie zaproszo- 

no ich na zabawę weselną. Napastnicy usi- 
łowali rozpędzić gości, a gdy im się nie 

udało wszczęfi bójkę. W czasie zamieszania — 
dwóch awanturników próbowało obezwładnić 
pannę młodą i uprowadzić ją, Ostatecznie na- 
pastników usunięto. W wyniku zajścia trzech 
mieszkańców  (Kurhanu: Wacława Chwojnow- 

skiego, Adama Stankiewicza i Jana Grzybow- 
skiego odwieziono do szpitala. 

  

   
   

Teatr „Lutnia” 
„BARON KIMMEL'* 

OPERETKA W.3-ch AKTACH W. KOLLO. 

Łatwo zrozumieć konieczność 

nia wszelkiej masowej produkcji dostaweów 

repertuaru teatralnego w wielkich stolicach, 
gdzie duża ilość teatrów, zastosowanych do 

rozmaitych gustów i poziomu intelektna'ne- 

go widzów, nieraz zmusza dyrekcje teatralne 
— z braku dzieł wybitniejszych — do u- 
stępstw na rzecz małowartościowych wytwo- 

rów, w których, oprócz rutyny w operowaniu 

wystaw11- 

  

  

, zażytemi efektami scenieznemi, niewiele eo się 
znajduje. 

Trudno wszakże zrozumieć powody wv- 
stawienia, na jednej scenie operetkowej w 

Wilnie, takiej ramoty, jak „Baron Kimmel**, 

ejanej z różnych efektów, przedtem już 

innych — przeważnie z większym taien 

    

      

pos 

przez     
tem — spożytkowanych. Nie brak dobrych о- 
peretek zupełnie u nas nieznanych, lub cai- 

kiem zapomnianych. Ten sam W. Kollo ma w 
swym dorobku autorskim utwory pod każdym 

względem o wiele lepsze, niżeli „Baron Kim- 
mel'*, najzupełniej tuzinkowy i 

dłużej nie utrzymujący na sceni 
muzyce, dość sympat nej, nie wykazał kom- 

pozytor nie takiego, coby nie było naślado- 
waniem jego własnych wcześnie ;ch i lep- 

szych, a nawet eudzych, pom: 
Rola tytułowa jest podstawą całej sztuki. 

Objął ją M. Tatrzański, którego wybitny ta- 
lent wysoko cenimy, nie zawsze się zgadzając 

z upodobaniem artysty do przesady w komiz- 
mie, któremu to upodobaniu tym razem szeze- 
gólnie dogadzał. Oczywiśc wzbudzało to 
chwilami żywiołową wesoł ale wartość ar 
tystyczna była poszkodowana. Stosownie do 

poprzedniego djalogu, powinien Skowronel: 
przebrany być w nowy garnitur eleganckiego 

pana domu (W. Szezawiński). A jakże się u- 

brał artysta? Przecież nawet w operetce, sta- 
wało się nieprawdopodobnem, aby tak mógł 
wyglądać rzekomy baron i człowiek bogaty. 

Dla przejaskrawienia komizmu poświęcił 

artysta tę szczyptę sensu wielce naiwnej tre- 

ści dając najzupełniejszą karykaturę. 
Chyba tylko dogadzając teraźniejs 

cingomanji, wstawiono (całkiem nieumoty 
wane akcją) ewolucje taneczne (B. Halmirska, 
i girls), wdzięcznie wykonane w 2-gim akcie 
w którym też miły „duet z lalką'* (M. Ga 
brieli i W. Szezawiński), trzeba zaliczyć do 
najlepszych fragmentów. Reszta wykonaw- 
ców: Z. Molka (despotyczna żona), K. Wyr- 

wicz-WiełŁrowski (typowy  pantoflarz), 

Brusikiewicz (włóczęga-jąkała) i inni skaza 
ni byli na przedstawianie szablonowych figur. 
z których starali się wydobyć choć cośko|- 
wiek prawdziwego. 

Orkiestrat, pod batutą A. 
nie zawsze jeszcze była w ścisłej łączno 
sceną, co się na dalszych przedstawieniach 

już uzupełni. Część dekoracyjna widowiska 
(J. Hawryłkiewicz) — jak zwykle — była po- 

mysłowo i ładnie wykonana. 
Szkoda pracy artystycznej naszego dzie!- 

nego zespołu i kosztów na wystawienie tax 

   

  

  

   

          

  

    

   

  

  

   

   

    

  

     

  

  

błahejęrzeczy, przed laty — również niepo- 

trzebnie —tutaj granej. 

Michał Józefowicz. 

Podatki płatne w sierpniu 
Do dnia 15 sierpnia — zaliczka miesięcz- 

na na podatek przemysłowy od obrotu za rok 

-1933 w wysokości podatku, przypadającego 
od obrotu osiągniętego w mies. lipcu rb. 
przez przedsiębiorstwa handlowe 1 i 2 ka- 
tegorji i przemysłowe od 1 do 5 kategorji, 
prowadzące prawidłowe księgi handlowe oraz 
przez przedsiębiorstwa sprawozdawcze. 

Do 31 sierpnia — państwowy podatek od 
nieruchomości miejskich i niektórych wiej- 
skich za 2-gi kwartał rb., dodatek kryzyso- 
wy od tego podatku oraz podatki: od lokali i 
od placów budowlanych za 3-ci kwartał roku 
bież. 

Do 15 sierpnia — zaliczka miesięczna na 
pokrycie nadzwyczajnego podatku od docho- 
du osiągniętego przez notarjuszy  (rejentów, 
pisarzy hipotecznych) i komorników w mie- 
siącu lipcu rb. * 

Podatek dochodowy od uposażeń służbo- 
wych, emerytur, i wynagrodzeń za najemną 
pracę wraz z dodatkiem kryzysowym — w ter 
minie do 7 dni po dokonaniu potrącenia po- 
datku. 

Do 31 sierpnia — nadzwyczajna danina 
majątkowa przez płatników 2-ej grupy kot- 
tyngentowej (przedsiębiorstwa przemysłowe 

i handlowe, zajęcia przemysłowe oraz samo 
dzielne wolne zajęcia zawodowe). 

Nadto płatne są zaległości odroczone i 
rozłożone na raty z terminem płatności w 

sierpniu rb., tudzież podatki, na które płatni 
cy otrzymali zakazy płatnicze również z ter- 

minem płatności w tym miesiącu. 

  

o 

Powodzenle pociągėw popular- 
nych 

W ciągu miesiąca lipca rb. pociągami po 
pularnemi przejechało 32.606 osób przy śred- 
niej ilości 615 pasażerów w pociągu. 

zą frekwencję wykazała dyrekcja 

    

   У 10092 osoby, następnie lwow- 
ska — 35774 i poznańska — 5104 osoby. 

ść si 

PONIEDZIAŁEK 7-go SIERPNIA 
7.00 Czas. 

1.05 Gimnastyka. 
1.20 Muzyka. 

Chwiłka gosp. dom. 
11.57 Czas. 

Muzyka. 

Przegląd prasy i 

w 

  

komunikat meteo- 

35 Muzyka. 
Dziennik południowy. 

| Program dzienny. 
Różne instrumenty (płyty). 
Komunikat gosp 
Audycja dla dzieci. 
Koncert. 
Pogadanka francuska. 

5 Pieśni. 

  

   a taneczna (płyty). 
litewski. 

Program na wtorek. 
„Problemat powieści Conrada „Lord 
feljeton. 

Pogadanka muzyczna. 
5 Transmisja z Salzbourga. 

Wil. komunikat sport. 
Dziennik wieczorny. 
D. e. transm. z Salzbourga. 

Utwory na gitary hawajskie. 
Muzyka taneczna. 
Wiad. sportowe. 
Komunikat meteor. 
Muzyka taneczna.
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Džwiekowe kino „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

Czarujące dźwiękowe dzieło z muzyką Abraha- 

ma, które odniosło niebywałe tryumfy Świata 

na największych ekranach m. Warszawy. 

Żona na jedną noc 
W rolach gł. ułubiona gwiazda przepiękna 
MARY GLORY, oraz genjalna aktorka ekra- 

nów francuskich FLORELLE 
Nad program: Tygodnik Foxa — najnowsze 
aktualności, Wstęp 50 groszy. 

banas 
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— Marja Malicka i Zbyszko Sawan w No- 
wogródku. W dniu 4 b. m. w sali teatru miej- 
skiego, odbyło się przedstawienie teatralne 

przy udziale świetnej artystki polskiej Marji 

Malickiej i artysty Zbyszko  Sawana. Wysta- 

wiono sztukę sceniczną p. t. „Cień*. Świet- 

nych artystów publiczność wynagrodziła ży- 

wiołowemi oklaskami. 

— Wycieczka do Dubicz. Dzięki bardzo 

przychyłnemu stanowisku p. wojewody Świ- 

derskiego który udzielił potrzebnych środ- 
ków lokomocji — w dniu dzisiejszym  uda- 

ła się z Nowogródka wycieczka na uroczy- 

stości w Dubiczach. 

barańiłuicka 
— Tragiczny sen. W dniu 4 sierpnia Lejba 

Zając, chcąc odpocząć poszedł sobie do parku 
i tam zasnął. Czekał nato nie wykryty narazie 

sprawca, i podczas snu wyciągnął mu zega- 

rek wartości 56 zł. 
— Kradzież desek. W dniu 4 sierpnia Maks 

Swojatycki zameldował, iż z jego płotu doko- 

nano kradzieży desek wartości 30 zł. Kradzieży 
dokonał Komorowski zam. przy ul. Świeciłow- 

skiej, u którego deski odebrano. 

— Rabunek. W dniu 2 sierpnia w czasie 

nieobecności w domu Wiktorji Falkowskiej 

zam. w Łancew - Łogu gm. Dobromyśl do mie- 
szkania jej zapomocą oderwania okna dobrali 

się jacyś rabusie, którzy skradli garderobę i 

bieliznę na 350 zł.,'6 weksli wystawionych 

przez Teofilę Rolską na sumę 950 zł. 
— Znów kradzież żyta. W dniu 2 sierpnia 

z pola Eudokji Księżykowej zam. we wsi Pie- 
rechwoście gm. Lachowicze skradli z pola 

30 snopów żyta. 

— Niesnaski rodzine, przyczyną złamania 
żebra. W dniu 20 lipca Włodzimierz i Tomasz 

Waszkiewicze mieszkańcy wsi  Żabiene gm. 

Krzywoszyn na tle sporu 0 paszę wszczęli 

między sobą kłótnię, która zamieniła . się 
w bójkę w wyniku której został pobity To- 

masz Waszkiewicz i doznał złamania Prey 

żebra. 

fiolpėcka 
— Z działalności Czerwonego Krzyża. — 

Oddział Czerwonego Krzyża w Stołpcach w 
dalszym ciągu rozwija swą tak pomyślnie 

rozpoczętą działalność. Zwłaszcza punk о- 

peracyjny na dworcu stale czujnej domaga 

się opieki. Ustawicznie przybywają tu  polity- 
czni więzniowie, niebardzo zaopatrzeni, nie- 

kiedy znajdujący się w ostatniej nędzy i u 
kresu sił, Takim przedewszystkiem _— śpieszy 
z pomocą Czerwony Krzyż. 

W ostatnim czasie najwięcej wraca sta- 

ruszek, które zamieszkiwały w Rosji już przed 

wojną. W lipcu takim repartjantom udzielono 
pomocy w 18 wypadkach. Przedewszystkiem 

się ich odpowiednio odżywia ułatwia się 

przeniesienie bagażu. często trzeba udzielać 

zapomogi na dalszą drogę, gdyż byli więźniowie 
przyjeżdżają bez grosza. 

Trzeba podkreślić, że społeczeństwo zro- 
zumiało potrzebę tej placówki, gdyż coraz 

więcej zapisuje się na członków Czerwonego 
Krzyża. 

— Poświęcenie sztandaru K.P.W. w Stoł 
pcach. Dnia 27 lipea r.b. odbyło się posiedze- 
nie Zarządu Ogniska K.P.W. w Stołpeach, na 
którem został opracowany ramowy 

uroczystości poświęcenia sztandaru 
Poświęcenia dokona się w najbliższy 

Jednocześnie uchwalono założenie Odródi 0 owo 
cowego K.P.W. od 100 do 150 drzewek, który 

w przyszłości stałby się pewnem źródłem do- 

chodu, a w głównej mierze upiększałby mia- 

program 
RP. Mk 

    

  

ALLAN SULIVAN. 

sto. Zdecydowano pozatem zakupić 75 besów ga 

dla kompanji K.P.W. 

— Uroczystości O. S. P. w Mirze. Dzięki 
energicznemu naciskowi i fachowym  instruk- 

cjom instruktora powiatowego druha Z. Pio- 
tuch - Kubiickiego Oddziały O. S. P. w po- 
wiecie Stołpeckim i straż w Mirze dawno już 
przeszły okres reorganizacji i wzięły się do 

energicznej pracy, której owoce można teraz 
właśnie oglądać. Przeglądem tych poczynań 

są między innemi zawody rejonowe dające 
obraz całokształtu technicznego wyszkolenia 

jak i bojowej gotowości do walki z ogniem. — 

„Zawody Rejonu Mirskiego zgromadziły 8 od- 

działów Straży pod dowództwem Naczelnika 

rejonu. druha Pysiewicza. Zgromadzone od- 

działy wraz z własną orkiestrą 'wzięły udział w 

uroczystem nabożeństwie, a następnie po ra- 
porcie i przeglądzie stanęli do walnej rozpra- 

wy o pierwszeństwo. Przeprowadzone čwicze- 

nia alarmowe z wszelkiego rodzaju sprzętem 

zarówno pojedyńczo jak i całemi zespołami 

wykazały drużyny stopień przygotowania do 

zadań, stawianych obecnie Oddziałom straży 

Występujące drużyny w jednolitem umunduro- 

waniu, karnością i wyszkoleniem dawały naj- 
lepszy dowód, że wysiłki druha instruktora 

powiatowego nie idą na marne. Na każdym 

kroku widać był duży postęp, a już wszelkie 

oczekiwania przeszła straż w Mirze, która 3 

lata temu nawet ńie marzyła stawać do jakich- 
kolwiek zawodów, dziś pod ojcowską ręką 

naczelnika druha Kasmajewicza tak spisała 

się gracko, że zajęła drugie miejsce,  ustę- 

pując pierwszeństwo straży Mir — majątek, 

która dzięki druhowi Pysiewiczowi jest jedną 

z najlepszych straży pow. stołpeckiego. 
Podczas wspólnego obiadu 

przez strażaków przemówienia 

dobitnie wykazywały, że brać strażacka szko- 

Ji się nie tylko na dzielnych pogromców ży- 

wiołu, ale i na dzielnych pracowników  społe- 

wygłaszane — 
jak i śpiewy — 

cznych, grupujących się w imię haseł 5- 

żenia bliźnim i pracy dla dobra Państwa. Ode- 
graniem hymnu narodowego i marsza  |-szej 

brygady zakończono oficjalną część zawo- 

dów. - и 
Wieczorem w odrestaurowanej: i pieknie 

przybranej remizie odegrana została „Miłość 

strażaka" a następnie odbyła się po przedsta- 
wieniu w wesołym nastroju zabawa taneczna 

która przeciągnęła się do rana. 

Uroczystości strażackie w Mirze zaszczy- 

cił swą obecnością Pan starosta Kulwieć, — 

który z wielkiem zainteresowaniem i 
śledził przebieg zawodów. 

— Kradną już weksle i pokwitowania. — 
Bohdanowicz Paweł, zamieszkały w kolonii 
Ostrów gm. derewieńskiej, doniósł policji, że 

ktoś z marynarki i to z mieszkania wyciągnął 

mu niespostrzeżenie weksle in blanko na 4500 
zł. Ładna suma, lecz co z wekslami zrobi zło- 
dziej? Temu skradli weksle, a Chauście Alek- 
sandrowi buchnęli nawet pokwitowania. Co 

złodzieje, to 

uznaniem 

z temi pokwitowaniami uczynią 

już pewna kabała. 
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Kcmunikacja pociągami i 
Warunki kupna: część p 
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Zantm dacie ogio- 
szenie do pism miej- 

E Baczność! scowych wileńskich 

Sprawdzcle 537 ssa: 
żądajcie koszto- 

rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁÓWA orai dė 

wszystkich pism TANIQ I bardzo 

wygodnie jest załatwić 

za pošreduictyem Bitra Reklamowego 

$. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

tel. 82. 
w - 

JESTEŻNY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

ROZKŁAD JAZDY AUTO 
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» „DUSZE W NIEWOL 
TAJEMNICE POKOJU Ńr. 13 

Dziś podwójny program: 
й@6 W rol gł. LUDWIK SOLSKI, M. CYBULSKI, 

ZOFJA B-TYCKA, ALICJA HALAMA i; ina: 

dramat 

erotyczny 
  

  

1) Nieoczekiwane 

oraz 2) film 
sensacyjny 

  

rozwiązanie 
trójkątu małżeńskiego p. t. 

Dziś 2 wielkie łilmy w jednym programie! Sensacja! muk strzałów! Szaione pościgi! 

„‚ СЛ У ZDRADZIŁA 
„KRWAWY $ZLA 

Ceny na 1 seans balkon 25 gr. parter 54 gr. 

PP  Niezrównzny jeździec, strzelec i akrobata 
TOM KEENE w, roli tytułowej 

  

  „UDO 
BUSÓW PODMIEJSKICH 

  

  

odchodzących z piacu Orzeszkowej w Wilnie 

  

  

  

  

        
  

  

N. WILEJKA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna „Przyjazd do Wilna 
od g. 7 rano (w świę- do N. Wilejki lod g. 8 rano (w šwieta |pė! godziny drogi. 
ta od g. 8 r.) co go-| pół godziny drogi. lod g. 9) co godz. do 2i 
dzinę do 21, w dnie jw dnie poświąteczne i 

„ przedświąteczne I świą- świąteczne do 23. 
teczne do 23, 

CZARNY BÓR 

Odjazd z Wiłna Przyjazd do Czarnego'| Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
7, 15 m. 30, 20. Boru. IS, 16.30, 21. 

MEJSZAGOLA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
9, 12 m. 30, 16, 18. do Mejszagoła [7, 10 m. 30, 14, 19. |8, 11 m. 30, 15, 20. 

10, 13 m. 30, 17, 19. |. ` 

8 NIEMENCZYN 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
149, 1113, 1507118 do Ni 7, 8, 9, 11, 13, 15,41718, 9. 1012, 14, 16; 

m. 30, 19, 20 m. 30. (8, 10, 12, 14, 16, 18,|19, 21.. 18, 20, 22. 
19 m. 20, 20, 21 m. 30. 

©SZMIANA 

Odjazd z Wilna Przyj. do Oszmiany| Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
7, 8, 11, 14, 16, 18,|9, m. 15, 10 m. 15, 13|g. 6, 7,30, 11, 12, 15, 17| 9,45, 13,15, 14,15 17.15 
(w dni rynkowe miasł |m. 15, 16, m. 15, 18| 19, 19,15 21,15. 
o 8 odjazd o 6). m. 15, 20 m. 15. 

TROKI 
(przez Landwarówj 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
1,:8,-10, 12, 13 m. 30 do Trok 6 m. 20, 8, 9 m. 30,|godzina i 20 | minut 
15 m. 15, 17 m. 30, 19jgodzina i 20 minut dro-j10 m. 30, 12 m. 30, l4jdrogi (do Landwaro-“ 
20 m. 15. gi (do Landwarowa 55|15 m. 15, 16 m. 40,|wa 55 minut drogi) . 

Iminut). 19. 

NAROCZ 
(przez Michaliszki, Świr) 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 6 rano. do Narocza lo godz. 15 . Jo godz. 21. 

lo godz. 12 w poł.       
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Parcelacja maj. 

Landwarów 
letniskowo - ogredniczo - budowiane 

nad jeziorem, rozmaltej wielkości. 

autobusem co godzinę. 
ożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi, 

Cena od 660 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 
w Wiinie: Pierwsza Wileńska 

į w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

m 

25 

Wyspa Szczęścia 
— Dotąd ja sam z trudem mogę w to 

uwierzyć. Perła, którą widziałaś w witrynie 
u Marcusa jest jedną z mniejszych i mniej 
pięknych. 

— To twoja perła? 
— Tymczasem moja, ale Marcus pragnie 

ją kupić. Zajdę dziś do niego pójdziemy ra- 
zem. Innych nie pokazywałem mu narazie. 

— Jamesie, ileż ty ich masz? 
— Koło setki. Nie mogę zliczyć. Za każ- 

dym razem wypada inna liczba. Ale nie moż- 
na sprzedawać wszystkie razem, żeby nie po- 

psuć cen. Słowem jest to zdumiewająca histo- 
rja. Gdyby zdarzyła się komu innemu — nie 
uwierzyłbym. 

Na prośby Marietty, opowiedział, co się 
z nim działo od czasu, gdy opuściła wyspę. 
Słuchała nie mogąc opanować wzruszenia, © 
„Nephewie““, o Filtonie, o drugiej Mariecie 

i napadzie kanaka na katamaranie... 

— Nie widziałaś się z Kasvellem? — za- 
Mia „James, po chwili milczenia. 

Nie... nie chciałam go widzieć. 
rozwodzi się z nim. 

   Oni 

— Ja sam rozmówię się z nim — uśmiech 
mat się James, ale tym razem rozmowa bę- 
dzie nie podobna do poprzedniej. 

Marietta spojrzała na zegarek. 
Jeżeli nie chcesz zostać bez  lunch'u 

musimy się śpieszyć. Klliotowie nie lubią spóź 
niania się. 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

— Ale zdążymy chyba zajść po drodze 

do Marcusa? 
— Zdążymy, jeżeli to nie zajmie ci du 

żo czasu. 

(Taksówka zatrzymała się wkrótce przed 
magazynem Marcusa przy Bond-street. Na ich 

spotkanie wyszedł Marcus we własnej osobie 

witając głębokim ukłonem Nortona i 

towarzyszkę. Marietta usiadła z boku. 

— Przyniosłem panu jeszcze kilka sztuk, 

— zaczął Norton, z pewnością właściciela wię 

kszej ilości pereł. 

— Jestem bardzo zaciekawiony spotka- 
niem pana z Mr. Filtonem — odpowiedział 

Marcus. 

— Tak, widziałem go w Nanby. 

— Perła, którą przysłał mi Filton, nie- 
długo była u nas. Odrazu sprzedałem ją. Jak- 

on się czuje? 
— Podobno dobrze. Czy pan go zna o0so- 

biście ? 

— Nie. To nawet 

widzieliśmy się. Oddawna już mamy ze sobą 
do czynienia, ale dotąd nie miałem tak pię- 

knego okazu. Jestem mu bardzo wdzięczny 

za skierowanie pana do mnie. 
że kupił tę perłę od pana. 

Norton skinął głową. 

— Wspaniały okaz! Filton pisze, że pan 

ma drugą identyczną perłę.. 

— "To prawda. 

— Ale to nie jest ta, którą wystawiłem 

jego 

dziwne, ale nigdy nie 

Pisał właśme, 

” 

  

Spėtka Parcelacyjna, 
ul, Mickiewicza 15. į 

dziś w witrynie. 
— Nie, tamtą sprzedałem w Suvie... do- 

stałem za nią dwa razy więcej, niż Filton. 

Marcus uśmiechnął się. 

— Bardzo żałuję. Proszę mi wybaczyć 

niedyskretne pytanie, ale czy to pana pierw- 
szy debiut w handlu perłami? 

— Pierwszy, — uśmiechną się w odno- 

wiedzi Norton.. 

—Czy mógłbym dowiedzieć się adres te- 
go kupea, któremu pan sprzedał perłę w 3u- 
vie? 

— Nazywa się Harris, a może go pan 
odszukać przez tamtejszy bank. W banku da- 

no mi jego adres. (o do ceny, to nie żałuję, 
że była zbyt niska: jestem zupełnie zadowo- 

lony z rezultatów pierwszej sprzedaży. 
Marcus skinął głową uprzejmie. Ten nie- 

znajomy sprzedawea pereł zaciekawiał 

Nie było wątpliwości, że nie był to zawodo- 
wy handlarz pereł. Obeeność Marietty i spoj- 

rzenia ich, były dostatecznie wymowne. Mi- 
łość ich nie mogła wszakże w czasie połowu 
pereł. Skąd ten młody mężczyzna wziął się w 

Nanby ? 

— Pan wspominał, że przyniósł ze sobą 
kilka pereł? 

Norton wyjął z kieszeni mały zamszowy 
woreczek i, mrugając do Marietty, wysypał 
zawartość jego na. ladę. 

Marietta była olśniona widokiem 
Mimowoli ścisnęła mocno 
szepnęła urywanym głosem : 

go. 

tym. 

rękę Nortona i 

— Jamesie!.. . 

Marcus nie zauważył tego. Z przejęcie 
ze zmienioną ze wzruszenia twarzą, patrzył 
na rozsypane przed oczyma skarby. Nietylko 
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Rozkład jazdy statków 
Na okres nawigacyjny 1933 r. 

Statki pasażerskie „ŚMIGŁY'', 

DEUSZ'', „KURJER', „GRODNO*', „SO- 

KÓŁ i „WILNO'* będą kursować na od- 

cinku rz. Wilji 

Wilno — Werki 
z przystankami: 

Pośpieszka, Wołokumpja, Kalwarja i 

" ROZKŁAD JAZDY 

w dnie powszednie od dnia 5 czerwca rb. 

ODJAZD Z WEREK DO WILNA 

g. 7,10, 8, 9,15, 11,15, 13.15 15.15, 17.15. 19.45 

ODJAZD Z WILNA DO WEREK 

godz. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19,30 i 20,40. 

W niedziele i dnie świąteczne od dnia 

maja rb. 

Odjazd z Wilna do Werek o godz. 7 rano, a 

następnie co godzinę. Ostatni odjazd statku z 

Wilna do Werek o godz. 19, wraca z Werek 

o godz. 20. Odjazd z Werek do Wilna o godz. 

8 rano, a następnie co godzinę. Ostatni od- 

jazd statku z Werek do Wilna o godz. 20. 

W razie większej frekwencji publiczności — 

w dnie bardziej pogodne niezależnie od po- 

wyższego będą kursować statki dodatkowo 

co pół godziny i wcześniej 

Werki 

25 

W dnie powszednie statki mogą być zama- 

wiane na wycieczki, zamówienia przyjmuje 

kasa przystani statków w Wilnie 

ZARZĄD. 

wielkość ich, ale i odcień i waga były wręcz 
niezwykłe. Norton przyglądał się mu z uśnue 

chem, a Marietta z trwogą i niecierpliwościa 

— Czy pan zdaje sobie Sprawę, jaka at 

cena tych pereł, Mr. James? — zapytał Mar- 

cus, chrząkająe. 

Norton uśmiechnął się. 

— Chciałbym, żeby pan sam ją określił. 

  

— 0 te duże, różowe... mają olbrzymią 

cenę. Nie spotykałem dotychczas nie podob- 

nego. Nie rozumiem, gdzie pan będzie mógł 
je znaleźć! Te perły muszą być bardzo stare, 
musiały się tworzyć od setek lat. Czy pan 
nie przywiózł ze sobą ani jednej muszli? 

Przed oczyma Nortona przesunął się 

brzeg laguny. 
— Nie, — odpowiedział, — nie przyszło 

mi na myśl brać muszle! 
— Szkoda, ciekawie byłoby: popatrzeć na 

te muszle. A więc, pan chciałby dowiedzieć 

się, jaka jest cena tych pereł? 

— (Qdyby pan zechciał powiedzieć, byt- 
bym bardzo wdzięczny.. 

— Mogę określie tylko w przybliżeniu. 

Trzebaby je zważyć i wymierzyć... w każ- 
dym razie rynkowa cena każdej z nich bę- 

dzie się chwiała około 1200 funtów! Właści- 
wie to byłoby minimum. Perły bardzo podro- 
żały w ostatnich czasach! 

— Więc pan uważa, że ja mógłbym uzy- 

skać 1200 funtów za każdą z nich? — za- 

pytał zimno Norton. 

— Ja sam gotów jestem dać panu tę ce- 
nę. Ale mógłby pan dostać więcej, gdyby pan 
znał się na sprzedaży. Jednak muszę zazna- 

czyć, że niełatwo jest znaleźć kupca na takie 

  

Wilno Zamkowa 2. 

oraz komed a sportowa z 
życia miljonerów p. t. 

  

  

„PAN TA-, 

Ceny nadal zniżone 
=== 

Dzis premjeial Rewelacyjny podwó ny program! |) Fascynujący dramat, rozgrywający się w powejennej Rosji 

Tragedja kobiety która popełniła bigamję p. t. Ww $IDŁACH SZALEŃCA 

„POCAŁUNEK: . DOROTĄ JORDAN i ROBERTEK 
MONTGOMERYM w col. gl. 

  

  

Szkoła Gospodarstwa 

i Szkoła Zarządczyń 
im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

w Warszawie 

przyjmuje zgłos 
UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. 

PENSJZJONA: 
w. Andrzejkowie naa 

Switezią Wandy Kur 
wieć - Frydrychawej. 
Pokoje słoneczne współ 
ny salon i taras, tibłje- 
teka, pianino, kuchnia 
wiejska, posiiek 4 raży 
dziennie. Desk. tę 
piel, auto, dojazd r Ba- 
ranowicz lub  Nawo- 
gródka autebusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 
leżności od pokoju. — 

Domowego 

  

916-VT. 

Ogłoszenie przetargowe 
Szpital Państwowy w Głębokiem  ogłas 

pisemny przetarg ofertowy na przebudowę 
budynku murowanego pralni - łaźni przy ul. 
Szpitalnej w Głębokiem. 

Przetarg odbędzie się w dn. 17-go sierpnia 
1933 r. o godz. Il-ej 
Państwowego w Głębokiem. 

Oferty w zalakowanych pieczęcią firmy 
kopertach wraz z deklaracją i  dołączonem 
pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wplaco- 
ne wadjum w wysokości 5 proc.! zaoferowa- 
nej sumy składać w kaneelarji 
stwowego w Głębokiem do godz. 
sierpnia rb. 

    

9-ej 17-go 

W ofercie winien być podany minimalny 
termin wykonania robót. 

Ślepe kosztorysy, projekt, warunki ogól- 
ne i techniczne budowy jak również infor- 
macje w tej sprawie otrzymać można w Sta 
rostwie pokój Nr 5 w godzinach urzędowych, 
poczynając od dnia 12 sierpnia rb. * 

Szpital zastrzega sobie prawo dowolnego 
wyboru oferenta, uzależniając to od facho- 
wych i finansowych zdolności tegoż, uniewa 
żnienia przetargu jak również prawo zreduko 
wania względnie zwiększenia ilości robót. 
Głębokie dn. 2 - VIII. 1933. r. 

* (—) Dr. H. Maciejewska 
w.z. Dyrektora Szpitala. 

  

w kaneelarji Szpitala 

pitala Pań- | 

Poczta Wałówka koła 
6 Andrzei- 

Dr.Ginsberg Rožnė 
Choroby skėrne, wene- —— 
ryczne i moczopłciowe. "" 

2 panienki Wileńska 3, od 8 — 1 
i 4 — 8. Tel. 567. (uczennice) przyjmę na 

-- mieszkanie z całodzieu- 
nem ntrzymaniem 75 

Dr. Wolfson zł, miesięcznie. Oferty 
Choroby skórne, wene- w. Administracji „Sło- 
ryczne i moczopłciowe. ZE 2 dia 
Wileńska 7, tel. 10-67. + = 
od godz. 9 —i i 4—8 = 

aż —  śłańźanńńkańknÓ inióde 

= Posady 
POPIERAJCIE Ка 

Praktykanta | L.0.P.P " 
—- — — —  — —Clergicznego, poszukz- 

je się od zaraz, 
szenia Adm. „Slowa“ 
pod KP. 

  

  

  

  

  

      

Kupno 
1 SPRZEDAŻ 

MTVYYVVVVYYYVYVYVVYVA 

  

. — — — — — — 

„ Kupię 
ziemi ornej około 16 ha 
w odległości ed Wilna 

  

nie dalej 15klm, Oferty Pianistka, 
А. $ w Administracji dobry pedagog. Prag- 
„Słowa* nęłaby udziejać tekcji 
_______ muzyki Ino 1её робеё. 

  

ŽNIWIARKI МАЗЕН-НЛННЫ 
oryginalne smerykańskie 

niezrównane pod względem lekkości dokład- 
ności w pracy i trwałości 

"ŻNIWIARKI 5'm. DEERINGA 
GRABIE KONNE oraz części zapasowe do 

"— SĘ żniwnych.e 
o eca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO, ZAWALNA 11a 

“ceny niskie.       

OBWIESZCZENIE 

Sąd Okręgowy w Wilnie, Wydział VI, ob 
wieszcza, że decyzją swą z dnia 14 lipca 1923 

roku postanowił ogłosić Mowszę Cimachowi- 

cza za upadłego w handlu i 

upadłościowej wyznaczyć 

kuratorem masy 

adwokata Izaaka 

Barańczyka, zamieszkującego w Wilnie, przy 

ulicy Stefańskiej Nr 10. 

Wskutek powyższego wszyscy wierzyciele 

i dłużnicy upadłego w handlu Mowszy. Ci- 

machowicza obowiązani są w terminie 4-mie- 

  

sięcznym od daty wydrukowania niniejszego 

obwieszczenia w Dodatku do Dziennika Urzę 

dowego Min. Spr. donieść Sądowi Okręgowe- 

mu w Wilnie o swoich pretensjach do upad- 

łego i o należnościach, które im przypadają, 

chociażby terminy płatności ich nie nastąpiły 

Nr.espr. Z—419-33. 
St. sekretarz 

(—) Podpis nieczyt. 
  

perły! Tę mógłbym posłać pewnemu kolekcjo- 

nerowi do Paryża. Perła na wystawie ma 

już nabywcę. Powiedziałem mu, że. ona nie 

należy do mnie. Gdyby pan ją sprzedał temu 
panu, odliczymy dziesięć procent za pośred- 
nietwo. 

Marietta słuchała z zapartym tchem, czu- 

ła, jak Norton potrącił ją zlekka porozumie- 
wawczo, ale nie mogła się wyrwać z odrętwie- 
nia. 

— Слу ten pan mówił, jaką cenę gosów 

jest dać za tę perłę? 
Narazie nie mówił o tem. Jest to kolek- 

cjoner, zbiera z amatorstwa biżuterję. Był tu 

przed godziną i chciałby porozumieć się z 

panem osobiście. Obiecałem  pomówić o tem 
z panem. 

— Qzy może pan powiedzieć mi jego na- 
zwisko? 

Nagła myśl oślepiła Nortona. Niecierpl:- 
wie czekał odpowiedzi, ale Marcus rozłożył 

ręce, ruchem bezsilnym i odpowiedział: 
— Przepraszam bardzo, ale mamy tak: 

zwyczaj, że nie mówimy Żadnych nazwisk, 

dopóki nie mamy na to pozwolenia osób za- 
interesowanych! 

— Doskonale, — przystał Norton, — więe 
pan odbierze sobie swoje dziesięć procent. 

— Dziękuję. Ten pan wstąpi do mnie o 

drugiej, bo wspomniałem, że zobaczę się z p» 

nem w południe. Czy mogę zatelefonować do 

pana, w razie potrzeby ? 

Norton spojrzał pytająco na' Mariettę. 

  

— Można? 

"ak, — przystala Śpiesznie Marietta, 

— Hoan 3352. 

Marcus zanotował. 

pensjonat — poczta — charki 
Daniuszew — Kiersnow ma dobre referen, de. 
ska stacja Smorgonie. 
Kaz) kajaki, 2 

się innej przcy. Łeska- 
we zgłoszenia adreso- 

© wać proszę: Warsziwa, + AD oi dka On 0 0h 

Lokale Sienna 28 m. 22 Kuzi- 
reevvvvvvywvvwworsyr miera Kałużyńske. 
  

  

  Potrzebne 
MIESZKANIE "aanaańńdnazowa оя 

5:cio pokojowe. daj: 
korytarzowy . POSZUKUJĄ 
Zwierzyńcu blisko ae! 
stu. Oferty do Redakcji  VVYWYYYYYYYVYYWYTYC 

dla T. C. 

  

  Gorzelan 
Poszukuję buhalter lub aa, 

mieszkanio od 3 — 5 z nukończonąszkołę ge- 
pokoi z wygodami, sło- rzelniczą w Dublanach 
neczne, such*. Ołerty z kilkcietnią praktykę 
Wł. Studnicki" Dąbrow- gorzelniczą i rekrtyfika- 
RACE 12 cyjną, z dobremi refe- 

-- rencjami obeįmie 
MIESZKANIE dę od pusių a 

DO WYNAJĘCIA  olterty kierować: Zaść. 
5cio pokojowe z wy- Laudyszki poczta Pad- 
godami I piętro z bal- brodzie dla S. K. 
konem — słoneczne 1 -- 
suche ul. Bialo- Młody 

stocka Ne 6 człowiek w bardze cięż- 
— — — — — — — kich warunkach przyj. 

mie jakąkolwiek pracę SAAAAANADAŁAADA Ani 
i Skończył 2 k Poli- 

Letniska techniki. LeóRaka 41 NOWOSC Witko 

DANIUSZEW” MAJĄTEK Służąca 
racowita tuczciwi я LETNISK ©  Bzakuje gosdy“ Le 

lab pokojówki 

  

  

— 

  

Zawalna 3 m, 13 Hana 
Šawlanowa, 

— (zy mogę i te perły oddać panu w 
komis? — zaproponował Norton, — Može pav 
położy je w witrynie? 

'Twarz Marcusa rozpromieniła sie nśmie- 
chem 

— 0, takiej pięknej wystawy nie miałem 

    

    

jeszcze nigdy. Ubezpieczę je naturalnie na 
własny koszt... zaraz wydam panu  pokwita- 

wanie. 

Śpiesznie wyjął pióre i napisał: 

— „dwanaście różowych pereł... warże- 
ści 14.000 funtów sterlingów... przyjęte przez 
magazyn Marcusa, na własną odpowiedzist- 
ność, z tem, że hędą ubezpieczoneć*. 

Norton schował kartkę i wziął kapela 

Marcus wybiegł naprzód i z niskim ukłonene 
otworzył drzwi na ulieę. 

+ * = 

Zadowolony ze siebie i z całege Śwista. 
John Kasvell wyszedł ze swego biura © pią- 
tej po południu, aby udać się do „Standart 
Hotel''. wego dnia rano odebrał wezwanie de 
sądu, w sprawie rozwodu z żoną. Jego plany 
na przyszłość doskonale się układały, wobee 
tego, właśnie dziś, miał lunch w towarzyst- 
wie innej kobiety, której szyję obiecał ozdo- 
bić w tych dniach niebywale piękną Perią. 
Sprawy w biurze szły równie dobrze, jų 

prywatne. Podpisując papiery i czeki, Kas 

ell miał stale przez oczyma ceńdowną perię. 

  

   
  

Marcus obiecał urządzić ma spotkanie ze 

sprzedawcą i dotrzymał słowa. Jednak а5- 
łowania uzyskania jakichkolwiek informacyg 
co do osoby mr. Jamesa, który przybył <ie 
Anglji przed paru dniami, spełzły na niczene 

  

(DIG 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 
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